
1 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2013. február 15-én 10.00 órától a Megyeháza 

Dísztermében megtartott nyílt üléséről; 

 

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

Fehér László, Kerekes Ferenc Béla, Kovács Endre, Nagy Gábor, Pajor András, Patyi 

Elemér, Rába Kálmán, Sőre Zoltán, Szabó József, Tausz István Béla, Szakács 

Marcell, Szijártó László, Básthy Béla közgyűlési tagok; 

 

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

Stankovits György megyei aljegyző, Vinczéné Kenedli Csilla a Vöröskereszt Vas 

Megyei Szervezetének elnöke (a 4. tárgysorozatnál), prof. Dr. Seregi János - 

Batthyány Lajos Emlékdíjas, Jordán Tamás színművész, a Weöres Sándor Színház 

igazgatója, Heckmann Ferenc területfejlesztési csoportvezető; 

 

Egyéb résztvevők: Bodorkós Mónika 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 15 képviselő jelenlétével határozatképes és azt megnyitja. 

Lehetőséget biztosít napirend előtti felszólalásokra közérdekű ügyekben, valamint 

teret ad prof. Seregi Jánosnak és Jordán Tamásnak járó díjak, emléktárgyak 

átadásának. 

 

Prof. Dr. Seregi János a „Batthyány Lajos” Vas Megyéért Életműdíj átvétele kapcsán 

gondolatait fejezi ki. Elsőként köszönti a megjelenteket valamint elnézést kér, hogy 

a hivatalos ünnepségen külföldi elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni. Majd Vas 

megyében eltöltött munkásságát részletesen felvázolja. Rövid előadása végén még 

egyszer köszönetét fejezi ki a díj kapcsán, melyet igyekszik a későbbiekben is 

munkájával viszonozni. Zsigmond László szavaival zárja mondandóját, vasi 

mondást kíván megvalósítani: „Fönek menjünk, ne lenek!”.  

 

Jordán Tamás színművész köszönetét fejezi ki, megrendülve áll a pulpituson. Az ajándék 

kapcsán annyit mond el, hogy ez nem csak őt illeti meg, hanem a színházat is. 

Nagyon örül a gesztusnak, boldog hogy a megye ily módon kifejezte elismerését, 

melyet a munkájával tudott kivívni. Néhány szót szól arról, hogy az embernek így 

hetven éves korában mivel kell szembenéznie. Mélyen hisz a determinációban, tudja 

hogy meg van írva a sorsunk, pályafutása állomásai azért voltak szerinte gondosan 

összefűzve, hogy eljuthasson a mostani állapothoz. Misszionáriusnak érzi magát, 

melynek saját személyére vetett jelentését taglalja. Örömmel jelenti, hogy 

szakmailag jó állapotban van a színház, felsorolja néhány közelmúltban kapott díját. 

Elmondása szerint a Prima Primissima díjat kimondottan Vas megyének köszönheti. 

Befejezésül még egyszer megköszöni az igazán megtisztelő ajándékot és igyekszik a 

továbbiakban is megfelelni az elismerésnek.  
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Napirend előtti hozzászólás: 

 

Patyi Elemér képviselő napirend előtti felszólalását adja elő „Önkormányzatok gazdasági 

helyzete” címmel. Azért kért szót, mert úgy gondolja, hogy ha a megyei 

közgyűlések keresik a helyüket, szerepüket, akkor véleménye szerint e téren is van 

teendő. Külön hangsúlyt kap, hogy Kovács Ferenc elnök úr a Magyar Parlament 

egyik oszlopos tagja. Véleménye szerint annyit tehet a megyei közgyűlés, hogy 

megszólal a kistelepüléses megyék érdekében, valamilyenfajta lobby érdeket kell, 

hogy teljesítsen. Súlyos helyzetbe kerültek a falvaink, arra ösztönzött bennünket a 

kormány, hogy az önkormányzati törvénynek megfelelően közös hivatalokat 

hoztunk létre. Megadta a paramétereket a koncepció tárgyalása kapcsán, közös 

hivatali finanszírozásra meg voltak az irányszámok. Ennek megfelelően óriási 

munkát végeztek az önkormányzatok, két-három körjegyzőségi körzetet kellett 

összevonni, sok-sok tárgyalás, egyezkedés kíséretében. Általánosan 5-6 településnek 

lett egy közös hivatala. Ennek megfelelően létszám-finanszírozást kaptak. A 

költségvetés elfogadása előtt két nappal beterjesztettek egy módosító indítványt, 

amely szerint ezt a létszámot csökkentették. 30%-kal csökkentették a közös hivatali 

létszámokat. Ezt a hivatali létszámot átemelték a városi létszámokhoz. Az ő 

esetükben ez katasztrofális helyzetbe hozta a költségvetést, vagy felborul a közös 

hivatali rendszer, vagy pedig valahonnan elő kell venni. Az adóikat elvonták, nincs 

hozzá forrás. Elégedetlenséggel hasonlítja össze két település kapott hivatali 

létszámát. Elnök úr és a tisztelt közgyűlés segítségét kéri, próbáljanak meg segíteni 

ezen a kérdéskörön. Mindannyiunk érdeke a közös hivatali működés. Kéri a 

megfelelő csatornákon való segítést, módosító indítványok előterjesztését. 

 

Kovács Ferenc elnök tájékoztatja az egész közgyűlést, hogy gyakorlatilag ezzel a 

problémakörrel folyamatosan találkozik, már az illetékes tárcának benyújtotta azt a 

javaslatát, amelyben azt javasolja, hogy azokat a plusz létszámokat, amelyeket a 

kisvárosok kaptak meg - amire nincs szükségük -, költségvetést nem érintő tételként 

azoknak az önkormányzati társulásoknak, ahol igény van erre, plusz létszámot 

biztosítanak, a kisvárosok létszámkeretének terhére. De ennek ellenére 

koncepcionálisan tudomásul kell venni, hogy ahol okmányiroda működik, ott 

alapvetően több létszám kell a lakosság kiszolgálásának érdekében. Abban az időben 

élünk, amikor olyan nagy volumenű és nagy jelentőségű átalakítás történik a 

közigazgatás területén is, amelyhez foghatót a rendszerváltáskor vagy azt 

megelőzően tapasztalhattunk. Sajnálatát fejezi ki, hogy miért nem ez a fajta 

önkormányzati struktúra állt fent akkor a rendszerváltás környékén, mert a modellek 

itt vannak körülöttünk, akár az ausztriai, akár a szlovéniai közigazgatási rendszert 

nézzük. Látni lehet, hogy a magyarországinál sokkal kevesebb emberrel látják el a 

közigazgatási feladatokat. Puding próbája az evés, úgy gondolja, hogy 

mindenképpen az élethez lesz igazítva a létszámkeret is, ezen kívül van még több 

anomália is, pl. közvilágítás esete. Úgy gondolja, csak köszönettel tartoznak a kis 

önkormányzatok általában véve a kormány felé. Véleménye szerint nagyon jó úton 

indul el a kormányzat, amikor kijelentette, hogy az önkormányzati feladat ellátását 

100%-osan kell finanszíroznia az államnak. Úgy látja, teljesen másfajta 

közgondolkodást kellene elfogadnunk, másfajta önkormányzati gondolkodást kell 

elfogadnunk, ez egy új világ lesz, kicsit szokatlanabb mindenkinek, a segítséget kéri 

abban, hogy a lehető legjobb megoldást találhassák meg.  
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Sőre Zoltán képviselő hozzászólásában csak egy információt szeretne megosztani Patyi 

Elemér felszólalásával kapcsolatban. Ő is tapasztalja azokat a problémákat, 

melyeket képviselő úr részletezett, információként szeretné elmondani, hogy a 

Fidesz Magyar Polgári Szövetség falusi tagozata kormány fele ezt a problémát már 

felvetette és úgy fogalmazta meg, hogy az 1-10 000 főig lévő települések esetében 

ne tegyenek a létszámban kivételt, épp az elhangzott okok miatt. Ez a folyamat 

elindult, elnök úr támogatását kéri az előterjesztés kapcsán, mivel valóban nagy 

problémát jelent.  

 

 

A testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az ülés tárgysorozatát az alábbiak szerint fogadja 

el: 

 

Nyílt ülés keretében tárgyalja: 

 

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

eseményekről.  

 

2. A Vas Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetése 

 

3. A megyei önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

 

4. Beszámoló a Magyar Vöröskereszt Vas Megyei Szervezetének munkájáról 

 

5. Beszámoló a Vas Megyei Önkormányzat 2012. évi nemzetközi kapcsolatairól. A Vas 

Megyei Önkormányzat 2013. évi nemzetközi terve 

 

6. A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása 

 

7. A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-Európai Segítő Szolgálatából (CESCI) 

való kilépés 

 

8. Tájékoztató a közgyűlési tagok vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének 

teljesítéséről 

 

Zárt ülés keretében tárgyalja: 

 

9. Javaslat a megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak és elismerések 2012. 

március 15-i adományozására  

     (Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra) 

 

Nyílt ülés keretében tárgyalja: 

 

10. A megyei közgyűlés és bizottságai tagjainak tiszteletdíjáról és természetbeni 

juttatásairól szóló 2/1995. (I. 6.) önkormányzati rendelete módosításáról 
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Az 1. tárgysorozat tárgyalása 

Beszámoló a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, 

eseményekről  

 

Rába Kálmán képviselő hozzászólásában röviden részletezi gondolatait. Egy téma, amely 

egész Vas megyét érinti. Magyarországon jelenleg nem csak gazdasági válság van, 

hanem súlyos erkölcsi és morális krízis helyzet is kialakult az elmúlt években. 

Ebben a helyzetben nem túl szerencsés, hogy két komoly politikus, államtitkár olyan 

ígéreteket tesz a megye ill. egy település irányába, amelynek a megvalósulása nem 

biztos hogy teljesül. Kontrát Károlyról és V. Németh Zsoltról van szó, ő az a két 

honatya, aki a széles nyilvánosság előtt (Vas Népe) tette közkinccsé azt a 

gondolatát, hogy 2013. január 1-jétől Jánosházi Rendőrőrs kezdi meg a működését. 

Röviden kronológiai sorrendbe teszi az eseményeket, november 23-án jelent meg ez 

a hír a Vas Népében, a Jobbik másnapra hirdetett egy lakossági fórumot Jánosházán. 

A fórum sikeresnek bizonyult, több mint száz résztvevő volt jelen és sorakoztatták 

fel problémáikat. Bana Tibor üdvözölte a rendőrőrs bejelentését, de szerinte ez nem 

biztos, hogy a lakóknak megoldást jelent, hiszen szükség van a faluban egy 

önszerveződésre is és hogy a lakosság és a rendőrség között együttműködés 

alakuljon ki. A jánosházi lakók elmondása szerint nem kezdte meg január 1-jével a 

működését a rendőrőrs és még csak jelét sem látták annak, hogy „mozgolódás” 

kezdődjön el. Egy hónap után kiadtak egy közleményt, amely „Hol a Jánosházi 

Rendőrőrs?” címmel ment ki minden médiumnak és döbbenetükre szolgált, hogy 

nem jelentették meg sehol sem, nem érte el egyik médiumnak sem az ingerküszöbét. 

Csak a nemzeti radikális hírportálokon jelent meg. Másnapra kiderült, hogy mi 

ennek az oka. Másnapra már meg is nyitott a Jánosházi Rendőrőrs, kartonpapírra 

kiírt Rendőrkapitányság formájában ki lett írva. Most már kint van a szabványos fém 

tábla, mely hírdeti hogy rendőrőrs működik Jánosházán. Megkéri elnök urat, hogy 

járjon közre abban, hogy a helyi médiumokban tájékoztassák Vas megye lakosságát, 

hogy a Jánosházi Rendőrőrs mióta, milyen emberállományban, milyen eszközzel 

működik. 

 

Marton Ferenc alelnök megköszöni Rába Kálmán képviselő aggódását a jánosházi 

közbiztonságért. Polgármesterrel több éve dolgoznak azon, hogy rend legyen a 

faluban és ennek egy szakasza befejeződött. 16 fővel – rendőrfőkapitány 

tájékoztatása szerint - elkezdte munkáját a rendőrőrs. Egy celldömölki alezredes van 

egyelőre megbízva az őrs vezetésével, és ha a főkapitány úgy látja, hogy megfelelő 

erre a pozícióra, akkor véglegesen ki lesz nevezve. Jelen állás szerint az MNV Zrt.-

nél van a Jánosházi Önkormányzatnak a felajánlásával kapcsolatos írása, amely 

kapcsán az az épület, amely régen az egészségház volt, felajánlásra került. Több 

lakás is felajánlásra került a rendőrök elhelyezésének érdekében. Most van döntés és 

remélik, hogy mihamarabb el tud kezdődni az építkezés is. November óta egy 

épülettel való átadás-átvételt nem lehet megvalósítani. Az MNV Zrt. a közbeszerzést 

kiírja és egy közel százmillió Ft lesz költve mind az épületre, mind az eszközökre. 

Már több rendőrautót látni a településen, egyszerre minden nem tud megvalósulni az 

elképzelésekből. A cél, hogy rend legyen mindenhol, nem csak Jánosházán.  

 

A testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot:  
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1/2013. (II. 15.) önkormányzati határozat 

 

A közgyűlés az előző ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

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

 

 

A 2. tárgysorozat tárgyalása 

A Vas Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetése 

 

Nagy Gábor, a pénzügyi és ügyrendi bizottság elnökeként kíván szólni. Elmondja, hogy a 

bizottság megtárgyalta az önkormányzat összevont 2013. évi költségvetési 

javaslatát. A tervezett bevételek bemutatását korrektnek, a tervezett kiadásokat is 

ugyancsak reálisnak és indokoltnak minősítette. A bizottság is szükségesnek tartja az 

egyelőre összegszerűségében bizonytalannak tűnő bevételek működési tartalékba 

történő helyezését. A bizottság elfogadja azt a javaslatot, hogy a 2013. évi kiadások 

a tavalyihoz képest mintegy 26 millió Ft-tal megnövekedésre kerüljenek, s ennek 

fedezetét a 2012-es évi költségvetés szabad pénzmaradványa képezze. Garanciát lát 

arra is, hogy 2014-ben is tervezhető legyen e kiadási szint, tekintettel a 2013-ban 

képződő működési tartalék várható nagyságára. A bizottság egyetértéssel támogatja 

azt a javaslatot, hogy a köztisztviselők illetménykiegészítése a 2012. évi 30%-ról az 

alapilletmény 35%-os mértékre növekedjék, s ezzel több mint 5 év után egy szerény 

3,6%-os bérfejlesztés valósuljon meg. A tervezett dologi kiadás növelése is reális, 

tekintettel arra, hogy a korábbi éveken felhalmozott készletek 2012-ben lényegében 

elfogytak, ill. összehasonlító adatok hiányában több dologi kiadás lényegében 

alultervezett volt. Az Európai Uniós programok végrehajtását a bizottság jónak ítéli 

meg, biztosítottnak látja annak finanszírozását. A bizottság az Európai Uniós 

feladatokra való felkészülés érdekében kilátásba helyezett területfejlesztési összeg 

majdani felhasználása során elsősorban a hivatal a területfejlesztési apparátus 

bővítését, szakmai megerősítését tartja elsődlegesnek. Összegezve, a 2013. évi 

költségvetést megalapozottnak, reálisnak, az önkormányzat feladataival 

összhangban állónak tartja, azt elfogadásra javasolja. 

 

Fehér László frakcióvezető a pénzügyi és ügyrendi bizottság elnökének költségvetéssel 

kapcsolatos beszámolójához kíván szólni. A bizottsági ülésen, a költségvetés 

tárgyalásakor ő is jelen volt, ahol rosszallását fejezte ki. Elmondta, hogy amikor az 

új struktúra terveződött, elnök úr bejelentette, hogy viszont vár a következő évtől 

megyénként legalább 1 Mrd forintos olyan területfejlesztési pénzt, amelyből a Vas 

megyei több mint 200 település adhat be pályázatokat arra, amit eddig a Regionális 

Fejlesztési Tanácshoz nem lehetett beadni. Itt főleg a kistelepülések életében – út, 

járda, intézmények felújítása, bővítése – most már a második olyan évi költségvetést 

tárgyaljuk, ahol ez nincs. Tavaly is ugyanez volt a kérdése, akkor elnök úr azt 

mondta, következő éven ilyen már lesz. Taglalja, hogy szerinte a 2013-2020-ig szóló 

Európai Uniós rendszerben az első év arról fog szólni, hogy 2014-ben tervezni 

fognak, és majd utána a hat évben próbálják azokat a pénzeket, akkor azt látja, hogy 

ebben a ciklusban területfejlesztési pénz nem jelenik meg. Annak ellenére örül 

annak, amit bizottsági elnök úr felolvasott. Részletezi, hogy Vas megyei 

településekben és városokban is mennyire örülnének a 30%-ról 35%-ra emelkedő 
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illetmény-növekedésnek, mert ez náluk pillanatnyilag nulla. Azt a munkát, amit az 

apparátus elvégzett, de az országgyűlés döntése szerint, hogy Vas megyének 

területfejlesztésre pénze nincs, ezért ők tartózkodni fognak a szavazásnál. 

 

Kovács Ferenc elnök ismerteti azt a tényt, hogy két héttel ezelőtti kormányrendelet alapján 

minden egyes megye – főváros és Pest megye kivételével – alapból 50 milliós 

forintos költségvetési keretet kap arra, hogy területfejlesztési pályázatok és célok 

melletti munkát ki tudja finanszírozni. Azt nem tudja, hogy megérkezett-e már ez a 

pénz, vagy folyamatosan lehet-e lehívni ezt a keretet, a kormány részéről biztosítva 

van egy 50 milliós keret arra, hogy a 18 megye területfejlesztési, területrendezési 

feladatokat el tudja látni. A feladat most az, hogy úgy legyen előkészítve a 

területfejlesztési koncepció és a terv úgy legyen elfogadva, hogy már 2013. második 

félévétől ki lehessen írni a pályázatokat, 2014. január 1-jétől Vas megyének a helyi 

önkormányzatok támogatására kb. másfél Mrd forint keretösszeg fog rendelkezésre 

állni. Vas megyére vonatkozóan nagyobb számot hallott, de úgy gondolja, hogy ez is 

jelentős összeg lesz, ha minden évben tudják adni. Ennek a forrása csak részben lesz 

uniós forrás, többsége hazai forrás lesz, ugyanis az uniós jogszabályok részben 

tiltják is az ilyen jellegű felhasználást, az önkormányzatok részére lesz egy önerő-

alap, amelyet ha uniós pályázatot nyernek, és ahhoz nem 100%-os finanszírozási 

háttér van biztosítva, az önkormányzatoknak ne kelljen hitelt felvenniük, ehhez 

hazai forrásból a magyar állam fogja biztosítani az önrészhez szükséges 

pénzmennyiséget. Véleménye szerint ez egy teljesen másfajta hozzáállás a 

kormányzat részéről, mint ami az eddigi összes kormányok részéről ezen szakmai 

területen megnyilvánult. 

 

A testület 12 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett meghozza a következő határozatot:  

 

2/2013. (II. 15.) önkormányzati határozat 

 

1. A megyei közgyűlés a Vas megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 

rendelet-tervezetet – az előterjesztéssel egyezőn - elfogadja. 

A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megyei önkormányzati hivatal elemi 

költségvetését hagyja jóvá, illetve havonta vizsgálja felül és módosítsa a likviditás 

tervét, erről a közgyűlést esetenként tájékoztassa. 

 

Felelős: közgyűlés elnöke 

Határidő: folyamatos 

 

2. A Vas Megyei Közgyűlés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § 

(1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően közép,- és hosszú távú 

vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

a) a Szombathely, Berzsenyi tér 1. szám alatti ingatlanban meglévő tulajdoni 

hányadában a kötelező feladatait látja el; 

b) a Szombathely, Berzsenyi tér 2. szám alatti ingatlanban meglévő tulajdoni 

hányadában 

ba) a kötelező feladatait látja el, valamint 

bb) önként vállalt feladatként elhelyezést biztosít sportági szakszövetségek, 

illetve azok tanácsa részére; 

c) kiemelt figyelmet fordít ingatlanainak állagának megőrzésére, javítására; 
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d) a Pannon Novum Innovációs Kft-ben meglévő üzletrészét meg kívánja tartani; 

e) az ingóságait a feladatainak elvégzéséhez, a hatékonyság, a célszerűség és a 

gazdaságosság követelményeit figyelembe véve veszi igénybe, illetve lehetőség 

szerint gyarapítja. 

 

Felelős: közgyűlés elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

A testület 12 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett megalkotja a Vas Megye 

Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 18.) önkormányzati 

rendeletét, melyet a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz. 

 

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

 

A 3. tárgysorozat tárgyalása 

A megyei önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 

 módosítása 

 

 

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

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A testület egyhangúlag, 15 igen szavazattal megalkotja a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/1995. (VI.19.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 

4/2013. (II. 18.) önkormányzati rendeletét, melyet a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz. 

 

 

A 4. tárgysorozat tárgyalása 

Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Vas Megyei Szervezetének munkájáról 

 

Vinczéné Kenedli Csilla, a Vöröskereszt Vas Megyei Szervezetének elnöke, beszámolóját 

szóban kiegészíti, elmondja, hogy a Magyar Vöröskereszt fennállása az 1881-es 

évtől töretlen és határozatlan idejű. Törvény is szól a Vöröskeresztről, az 1993. évi 

LX. törvény, amely meghatároz bizonyos feladatköröket a Vöröskereszt számára, 

egyebek mellett a menedéket kérők és menekültek megsegítésében közreműködik, 

egészségnevelési tevékenységet végez, a társadalmi felelősségvállalás keretében 

elsősegély nyújtás népszerűsítését végzi, a térítésmentes véradás szervezését végzi, 

az alapszervezetben meghatározott módon szociális segítséget nyújt a rászorulók 

számára.  

 

Szabó József képviselő tiszteletét fejezi ki azon szervezetek felé, akik olyan tevékenységet 

végeznek, mint a Vöröskereszt. Általában civil emberként véradásokon 

találkozhatunk a Vöröskereszttel, az anyagból kiderül, hogy sokkal több dologgal is 

foglalkoznak, mint a véradás. A kérdése az lenne, hogy - állami támogatás nélkül – 

kik lennének a támogatók, mert az nem kevés pénz, ha 9 főállású alkalmazottat 

tudnak foglalkoztatni illetve egyéb kiadások is felmerülnek.  

 

Kerekes Ferenc Béla képviselő néhány szót szól a Megyei Önkormányzat ill. a Megyei 

Önkormányzat Civil Bizottsága és a Vöröskereszt közötti kapcsolatáról. 
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Igazgatóasszony vendége volt a decemberi bizottsági ülésnek, ahol beszámolót 

tartott. A bizottság rendszeresen örömmel részt vesz a Vöröskereszt programjain. 

Úgy véli, olyan feladatokat hajtanak végre, ami a Megyei Önkormányzat számára 

pozitív és ilyen fajta együttműködéseket képzelnek el a többi civil szervezettel is a 

megyében. A bizottság is próbál segíteni, de közösen lenne jó a célokat elérni. Az 

együttműködés folytatásának reményében zárja beszédét.  

 

Fehér László frakcióvezető véleményét fogalmazza meg és kérné, hogy tolmácsolják az 

országos szintű vezetőknek is. Celldömölkön azt látja, hogy volt egy agilis vezető, 

Csótár Csaba, aki elment nyugdíjba, helyette Mátis Katalin tevékenykedik. Vas 

megye szerkezeti rendszerében a Markusovszky Kórházhoz kapcsolódóan és a 

Celldömölki Kórházhoz maradt meg, ahol folyamatosan van véradás vagy olyan 

állomás működik. Országos szinten arra jutottunk el, hogy már csak 

megyeszékhelyen maradtak olyan állomások, ahol vért vesznek illetve felhasználják 

ezt. Celldömölk gazdasági körzetében az összes állami cégnél, vállalatnál az elmúlt 

negyven évben volt minden évben folyamatosan véradás. Viszont most az a helyzet, 

hogy állami cégek már nem adnak szabadságot, régen az volt, hogy a véradás napján 

kaptak ételt-italt az emberek. Abba az irányba terelik az embereket, hogy ne 

menjenek véradásra, mert legyengülnek, ne veszélyeztessék a termelési értéket. A 

városban mindig tüntettek ki olyan véradókat, akik ötvenszer, százszor vagy 

többször is adtak vért, viszont most azt mutatja a tendencia, hogy átmennek 

Ausztriába.  A véradók félévente mehetnek, nyilván vannak tartva és komoly Euro 

pénzeket kapnak. Így igazából „a magyar vér kikerül”. Magyarországon manapság 

egyre nehezebb vérhez jutni, ebben a témakörben országos szintű változásra van 

szükség. Ma hét-nyolcezer állami alkalmazott van Magyarországon. Elnök úr 

elmondása szerint a struktúra át fog alakulni. Az országgyűlés próbáljon egy olyan 

irányban megindulni, hogy ezek az állami alkalmazottak ugyanabban a struktúrában, 

mint régen volt, kapjanak egy szabadnapot véradás alkalmából. A kormány a saját 

területén levő – akár a falvakban, járásokban, városokban, megyei közgyűlésekben, 

minisztériumokban – dolgozó embereknek ha lenne egy ilyen fajta előterjesztés, ez 

után esetleg majd a magánszektorban lévő cégek vezetői is, külföldi tulajdonosok 

ugyan biztos hogy nehezebben. Ha nem lesznek változások, azt látja, meg fognak 

szűnni a vérellátó rendszerek. Ha ezzel a témakörrel az országgyűlés foglalkozna, 

lehet hogy lenne egy olyan része, hogy közel egy millió embert abba a vérellátó 

rendszerbe, mint állami alkalmazottat vissza lehetne hozni, mindenkinek ez egy jó 

közügye lenne.  

 

Kovács Ferenc elnök ismerteti, hogy az épületegyüttesben közel 1100 ember dolgozik és a 

legutoljára megszervezett véradáson összesen csak 27-en adtak vért.  

 

Vinczéné Kenedli Csilla igazgató a képviselőurak hozzászólásaira reagál, először is 

elmondja, hogy a 9 fő alkalmazotti létszámban azok is benne vannak, akik jelenleg 

gyermekgondozási díjon vannak, illetve van olyan munkavállaló, aki 4 vagy 6 

órában teljesíti feladatát. Területi irodáik területi leszervezettséggel működnek, az ő 

kifizetésükhöz a pénzügyi forrást a 740 forint véradószervezői díjból fizetik. A 

Megyei Vöröskeresztnek az Országos Vérellátó Szolgálat alapján ennyi pénzt utal 

véradás-szervezésre. Ez lesarkítva kb. 600 forint, ugyanis ha meghiúsul a véradás pl. 

ha a betegség okán kiszűrik, vagy ha befejezetlen a véradás (ha az egyén rosszul 

lesz, ha a tűt előbb kell kihúzni) már nem fizet az OVSZ. A pénzügyi forrásaik 

fedezése, a dolgozók kifizetése részben ebből a pénzből van ill. az elsősegélynyújtó 



9 

 

vizsgáztatók kapott díja. Az országos igazgatóságnak ebből a pénzből utalnak is az 

országos egészségnyújtó verseny megszervezéséért egy bizonyos összeget, egy 

bizonyos összeget kifizetnek a mentődolgozónak, aki megtartja ezeket az 

oktatásokat, effektíve ebből a vizsgadíjból nagyon kevés marad a megyei 

szervezetnél. Ezekből próbálják fenntartani magukat és figyelik a pályázati 

lehetőségeket. Elmondja, hogy az önkormányzatok nagyon pozitívan állnak hozzá a 

Vöröskereszt támogatásához. Véleménye szerint azok a polgármesterek, akik 

kisebb-nagyobb összegekkel támogatják őket, a saját polgárait becsülik meg ezzel, 

olyan módon, hogy a Vöröskereszt egy kis megvendégelést tart a véradók számára. 

Üdvözli Fehér képviselő úr felvetését, hogy ezzel munkaidő kedvezményt lehessen 

ezeknek az embereknek kilobbyzni. A megyében még nem találkozott azzal a 

helyzettel, hogy az emberek külföldre járnának vért adni, nyilvánvalóan van, csak 

nincsen róla tudomása. Nagyon nehéz a szervezés, mert a véradók kezdenek már 

úgymond kiöregedni, viszonylag kevés a fiatalember – akikre a későbbiekben 

alapozni lehet -. Még egyszer hangsúlyozza, hogy a 740 forint abszolút nem fedezi a 

véradás-szervezés költségeit, plakátokat kell készíteniük, használni kell egyéni 

értesítőket is, de megpróbálnak mindenfajta módon lobbyzni annak érdekében, hogy 

kielégítőbb legyen.  

 

(Tausz István Béla képviselő nincs jelen az ülésen.) 

 

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

 

3/2013. (II. 15.) önkormányzati határozat 

 

A közgyűlés a Magyar Vöröskereszt Vas Megyei Szervezetének tájékoztatását tudomásul 

veszi. 

 

Határidő: azonnal 

 

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

 

 

Az 5. tárgysorozat tárgyalása 

Beszámoló a Vas Megyei Önkormányzat 2012. évi nemzetközi 

kapcsolatairól. A Vas Megyei Önkormányzat 2013. évi nemzetközi terve 

 

 

Kovács Ferenc elnök felszólalásában taglalja, hogy a berlini Magyar Nagykövetség részéről 

az a megtiszteltetés érte Vas megyét, hogy március 11-én egy prezentációt 

mutathatunk be Vas megye turisztikai lehetőségeiről egy előadás keretén belül ill. 

Vas megyei borokat és pálinkákat kóstoltatunk meg ezen a rendezvényen. A megyét 

Marton Ferenc alelnök fogja képviselni, a prezentációs anyagot minden képviselő 

meg fogja kapni. Az előkészítés folyamatban van.   

 

A testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 
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4/2013. (II. 15.) önkormányzati határozat 

 

A közgyűlés a Vas Megyei Önkormányzat 2012. évi nemzetközi kapcsolatairól szóló 

beszámolót és a 2013. évi nemzetközi terve elfogadja. 

 

Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő: azonnal 

 

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

 

A 6. tárgysorozat tárgyalása 

A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása 

 

 

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: 

 

5/2013. (II. 15.) önkormányzati határozat 

 

A közgyűlés a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítását a 

határozat mellékletének megfelelően elfogadja. 

 

Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő: azonnal 

 

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

 

A 7. tárgysorozat tárgyalása 

A Határon Átnyúló Kezdeményezések 

Közép-Európai Segítő Szolgálatából (CESCI) való kilépés 

 

 

Básthy Béla tanácsnok hozzászólásában elmondja, hogy szerinte érdemes lenne ebben a 

társaságban megfontolni részvételünket. Örülne neki, hogy ha vagy nem döntenének 

erről a kilépésről – nem gondolja, hogy sürgős lenne és egy kicsit halasztaná, később 

visszatérhetnének rá – vagy azt javasolja, hogy ne szakítsák meg a tagságot, mert 

nagyon jelentős szakértő és egyéb tőke van benne. Összefoglalva, vegyenek részt a 

szervezet munkájában. A képviselő javaslata, hogy vegyék le napirendről.  

 

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

 

6/2013. (II. 15.) önkormányzati határozat 

 

A közgyűlés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-Európai Segítő Szolgálatából 

(CESCI) való kilépés tárgyalását leveszi napirendjéről. 

 

Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő: azonnal 
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(Az ülést Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke vezeti tovább.) 

 

 

A 8. tárgysorozat tárgyalása 

Tájékoztató a közgyűlési tagok vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének 

teljesítéséről 

 

 

Nagy Gábor tanácsnok szóban is kiegészíti az előterjesztést, kijelenti, hogy a törvényeknek 

megfelelően, mind a tisztségviselők, mind a képviselők határidőre leadták a 

vagyonnyilatkozatokat, mindent rendben találtak.  

 

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

 

 

7/2013. (II. 15.) önkormányzati határozat 

 

 

A közgyűlés a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének a közgyűlési tagok 

vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. 

 

Határidő: azonnal 

 

 

Kovács Ferenc elnök 11:11 órakor zárt ülés folytatását rendeli el. 

 

 

A zárt ülésen az alábbi határozatot hozta a közgyűlés: 

 

 

8/2013. (II. 15.) önkormányzati határozat 

 

 

A közgyűlés 2013. március 15-e alkalmából: 

 

 „Vas Megye Gazdaságáért Díj” kitüntetést: 

 

Rudolf Wiedner  Sárvári HUKE ügyvezetője 

Babati Zoltán János Babati és Társa Húsfeldolgozó Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója 

 

„Vitéz Both Béla Emlékdíj” kitüntetést: 

 

           Marton Zoltán Ny. rendőr ezredes, a Szeméy, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara Vas Megyei Szervezete volt elnöke 

 

 

 

 



12 

 

"Vas Megye Közgyűlésének Pável Ágoston Emlékplakettje" kitüntetést: 

 
Ruzsa Károly helytörténész 
Kőszegfalvi Baráti Kör hagyományőrző egyesület 
Kissné Krály Mária a Csepregi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

elnöke 
Szvétecz Zoltánné a Pável Ágoston múzeum ny. vezető-teremőre 
Nicki Szent Anna templom 

Alapítvány 
kulturális örökséget ápoló alapítvány 

 

„Kuntár Lajos Sajtó-Díj” kitüntetést: 

 
Gergó Judit MR1-Kossuth Rádió Vas megyei tudósítója 

 

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közigazgatási Tagozata" elismerést: 

 
Grüll Lászlóné Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 

pénzügyi osztályvezetője 
Kissné Sághi Rita Gencsapáti Polgármesteri Hivatal igazgatási 

ügyintézője 
Dr. Dely Ferencné 2012. december 31-ig Szentpéterfa jegyzője, 

jelenleg aljegyző 
Böröndyné Nagy Anikó Répcelaki aljegyző 
Avar Kálmán Vas Megyei Kormányhivatal Növény és 

Talajvédelmi Igazgatóságának igazgató-

helyettese 
Lőrincz Mária Vas Megyei Intézményfenntartó Központ 

költségvetési munkatársa 

 

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Oktatási Tagozata" elismerést: 

 
Lábodi Zoltánné ny. általános iskolai igazgató, Sitke 
Kovácsné Szabó Éva történelem-társadalom, - és állampolgári 

ismeretek tanár, népművelő, Kőszeg 
Kondics Erika biológia-földrajz szakos tanár, Celldömölk 
Pődör Andrea általános iskolai igazgató, Körmend 
Pagonyné Mezősi Marietta mérnöktanár, Szentgotthárd 
Biczóné Marton Anikó tanító, Nádasd 

 

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kulturális Tagozata" elismerést: 

 
Sebestyén Zoltán citerazenekar vezető, népdalkör vezető, 

Kemenesmagasi 
Illés József Szakonyfalui Szlovén Hagyományőrző 

Tánccsoport vezetője 
Tamás Tibor Nicki Fergeteg Együttes vezetője 
Tóthárpád Ferenc kőszegi író, költő, szerkesztő 
Koltai Jenő dr. alsósági katolikus esperes-plébános 
Tömő József Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes 

tagja 
Gergye Rezső vasvári Nagy Gáspár Kulturális Központ 

igazgatója 
Sebestyénné Németh Eszter ének-zenetanár, egyházzenész, Szentgotthárd 
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"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Egészségügyi Tagozata" elismerést: 

 
Vágó Józsefné ny. vezető ápolónő, Szombathely 
Dr. Szente Tamás Zoltán háziorvos, Jánosháza 
Dr. Bátor György szemészeti osztály osztályvezető főorvosa, 

Szombathely 
Dr. Bajner Ágnes Nukleáris Medicina Osztály osztályvezető 

főorvosa, Szombathely 
Máté Péter kórházi gazdasági igazgató helyettes, 

Szombathely 
Kámán Györgyné röntgenasszisztens, Sárvári Tüdőgondozó 

munkatársa 
Bodnár Sándorné osztályvezető ápoló helyettes, Szombathely 
Schweitzer Istvánné általános asszisztens, gyermekambulancia, 

Szombathely 

 

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Szociális Tagozata" elismerést: 

 

Benedek Sándorné szociális ügyintéző, Kőszegi Járási 

Hivatal 

Kiss Jánosné  ny. ügyintéző, Rábahídvég 

Kőrösi Krisztina Éva evangélikus lelkész, diakóniai központ 

vezetője, Nádasd 

Kránicz Péter szociális és mentálhigiénés munkatárs, 

Ivánc 

Vassné Nagy Bernadett Mária szociális gondozó, szakápoló, Sárvári 

Kórház 

 

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Gyermek- és Ifjúságvédelmi Tagozata" 

elismerést: 

 

Gönczöl Szabolcs családi pékség ügyvezetője, Ikervár 

Takács Edit gyermekfelügyelő, Gencsapáti 

Nagy Gábor igazgató, Dr. Nagy László EGYMI 

  

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Sport Tagozata" elismerést: 

 

Németh Attila labdarúgó szakosztályvezető, edző, Sitke 

Németh Lajos VB aranyérmes tekéző 

Bálint László Kormorán Kenu Egyesület elnöke, 

Csákánydoroszló 

„Vulkán-Sport” Szabadidő és 

Kulturális Egyesület 

sport és kulturális rendezvények 

szervezője, Celldömölk és környéke 

Molnár László síugró, edző, Kőszeg 

 

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közbiztonsági Tagozata" elismerést: 

 

Kovács András József önkéntes tűzoltó, Csepreg 

Hende Márton Sárvári Polgárőr Egyesület elnök-

helyettese 
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Lakatos Tibor rendőr alezredes, ORFK 

Tóth András Egyházashetyei Önkéntes Tűzoltó és 

Polgárőr Egyesület alapító tagja, 

parancsnoka 

Kiss Sándor tűzoltó főtörzszászlós, Körmend 

Göncz Szabolcs tűzoltó őrnagy, Szombathely 

  

  

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Ifjúsági Tagozata" elismerést: 

 

Celldömölki Makett Klub szabadidő egyesület 

Borsos László MMIK LOGO Ifjúsági Szolgálata 

vezetője 

Györei Istvánné ny. tanár, Dr. Nagy László EGYMI 

 

részére adományozza, és megbízza elnökét a kitüntető elismerések és az azzal járó 

pénzjutalom átadásával. 

 

Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő: 2013. március 15. 

 

 

A közgyűlés tárgyalását 11.14 órától nyílt ülés keretében folytatja. 

 

 

A 10. tárgysorozat tárgyalása 

A megyei közgyűlés és bizottságai tagjainak 

tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 

2/1995. (I. 6.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

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

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 

 

A testület egyhangúlag, 15 igen szavazattal megalkotja a megyei közgyűlés és bizottságai 

tagjainak tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 2/1995. (I. 6.) 

önkormányzati rendelete módosításáról szóló 5/2013. (II. 18.) önkormányzati rendeletét, 

melyet a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz. 

 

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

 

 

Napirend utáni felszólalások: 

 

 

Fehér László frakcióvezető kérdéssel fordul az elnökhöz, megkérdezi, hogy a március 15-i 

ünnepség Szombathelyen lesz-e vagy vidéken. Illetve a következő közgyűlés 

időpontjára kérdezett rá. 
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Kovács Ferenc elnök válaszol Fehér László kérdéseire. A március 15-i ünnepi közgyűlés 

helyszíne Sárvár városa lesz. Pontosabban meghatározva vagy a Polgármesteri 

Hivatalban vagy pedig a Nádasdy vár területén lesz. A másik kérdésre válaszolva 

kifejti, hogy a következő közgyűlés április elején lesz.  

 

Patyi Elemér képviselő elmondja, hogy ő tavaly őszre hívta a közgyűlést Bögötére, 

kihelyezett ülésre, a megyei közgyűlés nem élt a lehetőséggel, sajnálatát fejezi ki. 

Idén is szívesen látja a közgyűlés tagjait valamelyik ülésszakra vagy ülésre. Nem tud 

olyan nagy formátumú rendezvénynek helyt adni, mint Celldömölk, de egy maihoz 

hasonló ülésre szívesen vendégül látja a képviselőtársakat és a megye vezetését. De 

legfőbb mondandója az, hogy minden szakma, minden hivatás azzal van eltelve 

magától, hogy azt tökéletesen tudja – így van ezzel a pedagógus, az orvos, a 

politikusok – és a közutas szakma is. Az a szakma, ami évtizedek óta 

tanúbizonyságot mutat arról, mennyire érti a szakmáját. Ironikusan előadja, hogy 

hozzászoktunk már a gödrös, repedt útjainkhoz és ahhoz, hogy mindig fel vagyunk 

készülve a télre. Az országban nyár közepén semmilyen kaszálás nincsen, őszig 

nagy gaz van, viszont november-decemberben megjelennek bozótvágós gépek, nincs 

fű, de kaszálnak. Nyáron pedig azzal szórakozik a közúti igazgatóság, hogy az 

önkormányzati utakon lévő kicsit kifakult táblákat kicseréltesse. Nem érti, milyen 

okkal-móddal avatkozik bele a közútkezelő az önkormányzati utak tábláiba. Aztán 

azzal szórakozik, hogy 2-3 évvel ezelőtt engedéllyel kiadott reklámtáblákat – amiket 

a vállalkozók a saját területükre tesznek fel – kétévente le akarják vetetni. Nem a 

mezőkben lévő nagy táblákról beszél itt. Mindig valami más történik, mint aminek 

történnie kellene. Van egy olyan érzése, hogy nem is a pénzzel van a gond, hanem 

az ésszel. Arra kéri elnök urat és a megye vezetését, ha már ilyen nagy 

katasztrófavédelmi bázisok jöttek létre, akkor ezt most már helyre kellene tenni. 

Tehát nem pénzügyi problémát lát a dolgok hátterében, hanem úgy gondolja, a 

hozzáállásban, szakértelemben van a hiba. 

 

Kovács Ferenc elnök eklektikus felszólalást észlelt a képviselő úrtól. Saját tapasztalatai is 

igazolják azt, amit képviselő úr elmondott. Az áprilisi közgyűlést azért nem tudják 

Bögötére tenni, mert a területfejlesztési tervet kell elfogadni, rengeteg szakember 

lesz és nem biztos, hogy Bögötén elég lenne a hely. De a következőt ott fogják 

tartani, köszöni a meghívást. A következő április végén lesz, mindenképpen a 

Megyeházán. Az úttal kapcsolatban megdöbbentette, hogy híradások, rádiók, 

televíziók leadták, hogy hó fog esni, másnap reggel Veszprémi útja kapcsán azt 

tapasztalta, hogy valóban a hó leesett, de előtte nap senkinek eszébe nem jutott, 

hogy a hóesés előtt lesózzák az utakat. Ausztriában ezt így csinálják, ha jön a híre, 

megelőzés szempontjából sózzák már az utakat. Hótoló sehol nem volt az úton, 

ellenben Ajka-Bakonygyepesnél egy fűkaszával kaszálták a füvet a nagy hóban az út 

menti árokban. Nevetségesnek találta. Visszafele sem a 88-ason, sem a 84-esen, sem 

a 86-oson nem találkozott hótolóval. Szombathely város határában találkozott 

eggyel, a körgyűrűnél tologatta a havat. Ekkor a Védelmi Bizottság elnökét 

megkereste, hogy közvetítsék panaszát a KPM-es dolgozóknak. A 

legmegdöbbentőbb számára, hogy olyan kézenfekvő ügyeket nem vesznek át pl. 

Ausztriából, hogy az alsóbbrendű utak mellé, ahol cikk-cakkosak az utak, leverjenek 

karókat. Egybefüggő havas tájnál szükség van az út kiemelésére, az említett karók 

letételével. Sajnos a felsőbbrendű utaknál is szükség lenne erre. Ez nem jelentene 

akkora költségvonzatot. Majd e téma kifejtése után megköszöni a jelenlévők 
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figyelmét, elmondja, hogy hivatalosan az áprilisi közgyűlésen találkoznak újra. 

Kérése, hogy a március 15-i ünnepi közgyűlésen is jelenjenek meg a képviselő urak.  

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

Dr. Kun László Kovács Ferenc 

címzetes megyei főjegyző a közgyűlés elnöke 

 

 


