
Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2013. május 24-én a Megyeháza Dísztermében 10.00 

órától 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, Szijártó 

László, Básthy Béla közgyűlési tagok; 

 

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

Stankovits György megyei aljegyző, Dr. Takács Tibor r. dandártábornok, bűnügyi 

főigazgató, országos rendőrfőkapitány-helyettes, Dr. Tiborcz János r. 

dandártábornok rendőrségi főtanácsos, Vas megye rendőr-főkapitánya, Vas megye 

városi rendőr-kapitányai, (a 2. tárgysorozatnál), Prof. Dr. Gadányi Károly, a Vas 

Megyei Sportági Szakszövetségek Tanácsának elnöke (a 3. tárgysorozatnál), Dr. 

Simon József megyei főügyész, Dr. Ipkovich György országgyűlési képviselő, 

Holdosi Dániel titkárságvezető, Heckmann Ferenc és Winkelbauer Katalin 

csoportvezetők; 

 

Egyéb résztvevők: Kuttorné Taletovits Klára szervezési munkatárs, jegyzőkönyvvezető, 

valamint a média tudósítói; 

 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke a megye himnuszának meghallgatása után üdvözli az 

ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy 14 fő közgyűlési tag részvételével az ülés 

határozatképes, 1 fő nincs jelen: Szakács Marcell képviselő, majd az ülést megnyitja. 

Bejelenti, hogy napirend előtti felszólalásra nem jelentkezett senki.  

               Szavaztat az ülés tárgysorozatáról. 

 

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

 

 

20/2013. (V. 24.) önkormányzati határozat 

 

A közgyűlés az ülés tárgysorozatát az alábbiak szerint fogadja el: 

 

 

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

eseményekről 

2. Beszámoló Vas megye közbiztonságának 2012. évi helyzetéről, valamint a rendőrség 

és az önkormányzatok kapcsolatáról, együttműködéséről 

3. Tájékoztató Vas megye sportjának helyzetéről 

4. Vas Megyei Önkormányzati Hivatal használatában lévő Opel Zafira típusú 

személygépkocsi értékesítése 

5. Vas Megyei Értéktár létrehozása és Megyei Értéktár Bizottság felállítása 

6. Közösségi célú alapítvány támogatása 

7. A Vulkánrégió – a vidék megtartó ereje című pályázat benyújtása 
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Az 1. tárgysorozat tárgyalása 

Beszámoló a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, 

eseményekről 

 

Fehér László frakcióvezető a két ülés között történt néhány dologról szeretne tájékoztatást 

adni. Elsőként a megyei jogú városhoz került MMIK-t említi, ahol a rezsiszámlákat 

sem tudják kifizetni, ezért bezárásra kerül. Tudva azt, hogy a megyei közgyűlésnek 

nincs ugyan ráhatása, de kéri elnök urat, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, 

hogy ezen intézmény tovább működhessen. 

               Másodikként szól arról, hogy a városoknak és járásoknak is véleményezni kell a 

közoktatási struktúra átalakítást. Megemlíti, hogy végre sikerült azt elérni, hogy a 

megyében két TISZK működhessen, az egyik szombathelyi, a másik pedig sárvári 

központtal, a Barabás irányításával. Ezt elég durvának tartja, mert így minden egy 

olvasztott tégelybe kerül bele. Kellenek racionális intézkedések, de ezt nem tartja 

annak.  

               Harmadikként említést tesz a Celldömölkön megrendezett Munkácsy kiállításról, 

amely egy magángyűjtemény volt. Megköszöni a rendőrség segítségét, amelyet a 

műtárgyak védelme érdekében nyújtottak. 

               Szól még a Vulkánparkról is, s meghívja a Köztisztviselői Nap alkalmából a 

képviselőket és a hivatal dolgozóit is egy látogatásra, vendéglátásra. 

               Említést tesz még egy rendezvényükről, amelyre Amerikából érkezik május 31-én a 

Munkácsy képek magán gyűjtője, Pákh Imre, akinek képei a közelmúltban voltak 

kiállítva Celldömölkön, s ehhez kapcsolódna Munkács városával is egy testvérvárosi 

kapcsolat kialakítására, ahonnan Munkácsy élete és munkássága is indult. 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke először megköszöni a meghívást, úgy gondolja, hogy 

élni kell vele, és élni is fogunk vele. Szól arról, hogy a Munkácsy kiállítás több 

képpel, de néhány éve már megrendezésre került a Szombathelyi Képtárban, amiért 

Pákh Imre kitüntetésben is részesült. A Vulkánpark is külön élmény, tehát azt is 

érdemes megtekinteni. Az MMIK a megye fenntartása alatt nullszaldósan tudott 

működni a Velemi Alkotótáborral, az ahhoz kapcsolódó rendezvénysorozatok 

bevételeiből, a bozsoki kastély, valamint a tekéző bevételeiből. Ezek a 

vagyonelemek államosításra kerültek, ezért ezt a nagy épületet a megyei jogú város 

nem tudja fenntartani, de erre nincs ráhatásunk. Az oktatással kapcsolatban 

elmondja, hogy 100.000 fő alatti első osztályos iratkozott be az idén az általános 

iskolákba. Ez azt jelenti, hogy nyolc év múlva középiskolai szinten jóval kevesebb 

gyerek lesz, s ez a demográfiai mély hullám az egyetemeket és főiskolákat is érinteni 

fogja újabb négy év múlva. Ezzel összefüggésben kell vizsgálni, hogy milyen 

intézmény milyen formában fog működni. A TISZK-ek létrehozásának valóban nem 

ez volt korábban a célja, s lokálpatriótaként teljesen egyetért a hozzászólóval, de 

más szempontokat is szem előtt kell tartani.  

               Tájékoztatja a testületet arról, hogy előző nap a megyei jogú város és a megyei 

közgyűlés területfejlesztési egyeztető fórumot tartott. Megpróbálták egyeztetni 

azokat az elképzeléseket, amely mellett a területfejlesztési koncepció mellé a 

területrendezési tervet is leteszik. Most fogalmazták meg azokat a leveleket, 

amelyben felkérték valamennyi település önkormányzatát, hogy területfejlesztési 

javaslataikat tegyék meg annak érdekében, hogy a jövőbeni pályázatokat ehhez 

tudják igazítani. Most került kiosztásra a koncepció, amelyet ki kell egészíteni mind 

szakmai, mind pedig politikai szempontok alapján. Ebben érvényesíteni kell azt az 

elvárást, hogy az EU-s források nagy részét, legalább 60 %-át munkahely- 
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teremtésre és megtartásra kell fordítani. Ez nagyban meghatározza a mozgásteret is. 

Szól arról továbbá, hogy az édesvízi vízkészlet rohamosan fogy a Földön, ezért 

spórolásra kell venni magunkat. Ezt is figyelembe kell venni a tervezések során, akár 

a csapadékvíz újrahasznosításával, akár egyéb módon.  

               Szavazásra bocsátja az előterjesztést. 

 

Básthy Béla tanácsnok a munkaanyagot elektronikus formában kéri rendelkezésre bocsátani. 

 

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

 

 

21/2013. (V. 24.) önkormányzati határozat 

 

 

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

elfogadja. 

 

 

A 2. tárgysorozat tárgyalása 

Beszámoló Vas megye közbiztonságának 2012. évi helyzetéről, valamint a rendőrség 

és az önkormányzatok kapcsolatáról, együttműködéséről 

 

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

megküldött beszámolóhoz.  Köszönti a résztvevőket, majd megköszöni, hogy a 

testület idén is tárgyalja a beszámolót. Szól arról, hogy a beszámoló és a 

szakbizottság részletes tárgyalása bizonyítja a téma fontosságát, s ez mentesíti is 

egyben őt attól, hogy részletes kiegészítést fűzzön az előterjesztéshez, így csak 

röviden kíván szólni. Nyugodtan állítja, hogy a közbiztonság a megyében az 

évtizedes hagyományoknak megfelelően alakult. A regisztrált bűncselekmények 

átlagosan kettő százalékát követték el megyénkben, s ez azt jelenti, hogy az elmúlt 

16 esztendő arányszámait tekintve 1,6 %-os az országosan regisztrált 

bűncselekményekből, amely egyben a minimum is országosan. A legmagasabb 

arányszám sem volt magasabb 2,6 %-nál. Büszkék arra is, hogy a nyomozás 

eredménye tekintetében a 20 értékelt mutatóban a 8. helyen végeztek. Az ismertté 

vált bűncselekmények tekintetében az utolsó előtti helyen vannak, csak Tolna 

megyében volt kevesebb bűncselekmény. A tizenöt kiemelt bűncselekmény 

nyomozásának eredményességét tekintve a 4. helyen végeztek. A kárbiztosítási 

mutatóban országosan az első helyen végeztek. Ez azt jelenti, hogy a sértettek 

számára az eltulajdonított értékekből mennyit tudtak visszajuttatni a sértetteknek. 

Arra is büszkék, hogy a megyében megháromszorozódott azoknak a településeknek 

a száma, ahol egyáltalán nem történt bűncselekmény. Tavaly 16 településen 

egyáltalán nem történt bűncselekmény. 130 településen nem érte el a 10-et a 

bűncselekmények száma. 13 olyan település van, ahol a bűncselekmények száma 40 

fölé emelkedett, a 12 városból 11-ben, Őriszentpéter kivételével. Kriminalisztikai 

alaptétel, hogy a bűnözés alapvetően a városokra koncentrálódik. A 13 település 

közül megemlítendő, hogy az ismertté vált bűncselekmények több mint 50 %-a vagy 

Szombathelyen,  vagy pedig annak illetékességi területén történt.  Tavaly a legtöbb 

problémát a közlekedésbiztonsági helyzet okozta, habár nem alakult drámaian. 0,9 

%-kal volt több mint 2011-ben. Amíg azonban a halálos áldozatok száma 22 volt 

2011-ben, addig 2012-ben 28-an haltak meg az útjainkon. Ennek alapvetően az 
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egyik oka, hogy két olyan baleset is volt, ahol 3-3 személy vesztette az életét. 

Figyelemreméltó volt, hogy a közlekedési balesetet okozók 11,7 %-a volt ittas. Ez 

magasabb az előző évinél, ezért erre kiemelt figyelmet kell az idén is fordítaniuk, 

mivel többen is életüket vesztették a balesetek során, akik egyébként vétlenek 

voltak. A másik komoly tehertételt számukra az illegális migráció jelentette, de 

sajnos ez nem csak Vas megyére igaz, hanem Magyarország egész területére. Vas 

megyét az osztrák határ miatt éri ez a komoly tehertétel. Több megyében, így Vas 

megyében is a legkedveltebb üdülőhely kérdéskörét vizsgálják megyei és nem 

megyei lakosság körében is. 1-5-ig lehet pontozni. Gyakorlatilag 8 városban készült 

ilyen felmérés. Tavaly a legjobb eredményt Kőszeg érte el 4,63 %-kal. A 

legrosszabb Körmend volt. Az adatok alapján a helyben lakók és a turisták átlagosan 

jónak értékelték a települések biztonságát. Az idén a tendenciák változatlanok. 

Valamelyest javult a közlekedésbiztonsági helyzet, de volt idén is ittas vezetés és 

sajnos a kerékpárosok körében is. A közbiztonság nem egy egyszemélyes 

mutatvány. Elmondható, hogy Vas megyében törvénytisztelő a lakosság. Fontos 

szerepe van annak, hogy együttműködő partnereik vannak. Külön kiemeli a 

polgárőrök hasznos szerepét. Tavaly minden város elfogadta a rendőrségi 

beszámolókat, az idén két kapitányság kivételével már túl vannak a beszámolókon, 

eddig elfogadták ezeket a beszámolókat.  Köszöni az önkormányzatok támogatását. 

Egy körzeti megbízottnak még 10.000.- Ft is segítséget jelent. Nagyon komoly 

partner az önkormányzatokon kívül is az ügyészség is, különösen a Közigazgatási 

Hatósági Szolgálat tevékenységét illetően, hiszen országos hatáskörű. Ígéretet tesz 

arra vonatkozóan, miszerint mindent megtesznek annak érdekében, hogy Vas megye 

továbbra is egy jól élhető, biztonságos megye legyen. 

 

Dr. Takács Tibor r. dandártábornok, országos rendőr-főkapitány helyettes köszönti a 

testületet az országos vezetés nevében. Néhány plusz adattal szolgál a megyét 

illetően. Területe az országnak 3,5 %, a lakosság 2,6 %, s ehhez társul a 

bűncselekmények aránya, az 1,6 %. Véleménye szerint ez nagyon jó arány. Jól 

mutatja a bűnügyi helyzet stabilitását. Szerkezetét illetően a 100.000 lakosra jutó 

bűncselekmények száma első, ami itt a legjobbnak számít. A kiemelt 

bűncselekmények felderítettsége a 4. helyen van az országban. Az bűncselekmény 

száma 13 %-kal csökkent az előző évihez képest. A személy elleni bűncselekmények 

száma 13 %-kal, a vagyon elleni bűncselekmények száma szintén 13 %-kal 

csökkent. A kárbiztosítási mutató javulása érdekében lesz egy külön szerv. 

Emelkedett a bíróság elé állítások száma, ami jónak értékelhető. A személygépkocsi 

lopások száma és a személygépkocsi feltörések száma a megyében a legmagasabb. 

A felderítési mutató azonban ezen a téren is jó. A törvénytisztelő állampolgárok és a 

jól dolgozó rendőrök együtt produkálják ezeket az eredményeket. Megköszöni 

mindenkinek a rendőrség munkájához nyújtott segítséget 

 

Kovács Endre, a rendészeti szakbizottság elnöke gratulál az elért eredményekért és a 

tartalmas beszámolóért. A szakbizottság ülésén is csak pozitív vélemények 

hangzottak el a rendőrség munkáját illetően. 

 

Fehér László frakcióvezető szól arról, hogy Vas megyében 216 településen 260-270 ezer 

ember él. Városiakat levonva a falvakban az emberek ismerik egymást. Tavalyihoz 

képest nagyon nagy változás történt a közigazgatás szerkezetében. Az átszervezések 

következtében sokan azt sem tudták, hogy milyen feladatnak ki a felelőse. A 

közelmúltban kialakult hóhelyzet során mutatkozott ez meg elsősorban. Több száz 
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ember szorult benn Celldömölkön is. Ennek le kell vonni a tanulságait. Neki, mint 

városi polgármesternek nagyon jó és töretlen kapcsolata van a városban működő 

rendőr-kapitánysággal. Meg is köszönte a rendőrség elmúlt évi munkáját. 

 

Patyi Elemér képviselő szerint erőn felül teljesít a rendőri állomány. A kormány ígéretei 

korábban nem erről szóltak. Több rendőrt és több felszerelést ígértek. Sok rendőrt 

rendelnek más megyébe, s a kistelepüléseken ennek isszák a levét, mert elöregedett a 

lakosság, s nem figyelnek egymásra kellőképpen az emberek, sok ház üres. A 

fenyegetettség érzése megvan. Kéri, hogy a helyi önkormányzatok helyi 

rendeleteinek végrehajtásába a rendőrök is segítsenek be. A helyi szabályok 

betartatása is fontos lenne. Szól a sáros utakról, amelyet senki nem takarít le, s ez 

balesetveszélyes. A fű kaszálásának hiányáról is szól. Azt is szervezettebben kellene 

végezni. Akkor kell a füvet lenyírni, amikor megnő, s nem decemberben. Az 

önkormányzatok részéről megvan a készség a rendőrséggel való együttműködésre a 

saját érdekükben. Gratulál az előző évben végzett munkájukhoz. 

 

Rába Kálmán képviselő a Honfoglalástól indulva szól adózási kérdésekről, amelyek a 

statisztika létrejöttének az alapját képezik. Véleménye szerint a statisztika olyan, 

mint részeg embernek a villanyoszlop, támasztéknak kitűnő, de arra, hogy 

megvilágosítsa, arra kevés az esély. Ez az idei beszámoló a harmadik, amelyet 

képviselősége során lát, s tele van statisztikai adatokkal, képzeletbeli pódiumok 

állításával, amelyre rangsorolják önmagukat. A számok mögött és a viszonyszámok 

között elveszik a tartalom.  A közbiztonság nem ennyire egyszerű. Rengeteg olyan 

bűncselekmény van, amely nem is jut a rendőrség tudomására. Sarkalatos pontnak 

ezért a bűn megelőzésének kellene lenni, amelynek eleve az a célja, hogy a 

bűnelkövetést szorítsa vissza. Ezt azonban nem vállalják be a rendőrök. Ennek az a 

konklúziója, hogy nem a bűncselekmény sorozat megszakítását preferálja a 

statisztika. Ráadásul a számokból trendeket is lehet felállítani, de ez sem valóságos 

adatot mutat. Tudomása szerint Kőszegen és Körmenden nem fogadták el 

egyhangúlag a beszámolókat. A tulajdon elleni szabálysértési tarifa emelése miatt 

csökkent véleménye szerint a bűncselekmények száma. A rendőrök intézkedési 

jogainak kiszélesítését tartaná nagyon fontosnak. Null toleranciát kellene bevezetni 

korra, nemre, fajra, vallási és etnikai hovatartozás nélkül. Köszönetet mond az utcán 

szolgálatot teljesítő rendőröknek, mert őket nem lehet egy kalap alá venni az 

irodákban dolgozókkal. Szerinte mindig a fejtől büdösödik a láb. 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke kiigazítja Rába Kálmán hozzászólását annyiban, hogy a 

rendőrség törvény végrehajtó szerv és nem egy törvényalkotó. Ez a beszéd rendjén 

való lett volna egy parlamenti vitában, de nem itt a megyei közgyűlés ülésén, ahol 

végzett munkáról számolnak be. A statisztikát így értelmezni szuverén joga 

mindenkinek, de csak számadatokból lehet következtetéseket levonni. Felhívja a 

figyelmét arra is, hogy főkapitány úr azt mondta, hogy elfogadták az eddigi városi 

beszámolókat, nem pedig azt, hogy egyhangúlag.  

 

Szabó József képviselő szól arról, hogy részt vett Répcelakon a rendőrség beszámolóján és a 

Sárváron tartott fórumon. Véleménye szerint ott nem adatokról beszéltek a 

résztvevők, hanem arról, amit éreznek az emberek, ami a közvélemény. 

Megyénkben nem beszédtéma a közbiztonság, tehát valószínűleg ez azt jelenti, hogy 

a megyében a közbiztonság rendben van. Mindig van javítani való, de az emberek 

érzete a helyén van. A kábítószerrel való visszaélések száma tekintetében brutális 
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csökkenés tapasztalható a számok alapján. Itt viszont ellentmondást  vél felfedezni a 

fiatalokkal folytatott beszélgetései kapcsán, hiszen szinte mindegyik tudja, hogy hol 

lehet beszerezni a kábítószert. 

 

Pajor András frakcióvezető megjegyzi, hogy a teremben két dolog romlott el. Az egyik az 

időmérő, a másik pedig képviselőtársa arányérzéke, amely együtt egészen érdekes 

hozzászólást eredményezett. Szól arról, hogy több mint tíz évig vezette a megyében 

a rendészeti szakbizottságot, ezért van rálátása a terület hétköznapjaira. A hatalmi 

erőkkel való elrettentés, amelyről Rába Kálmán beszélt, az nem más, mint a 

rendőrállam, amely a szovjet időket idézi vissza. Szerinte semmi hitelesség nem volt 

képviselőtársa hozzászólásában. Kéri, hogy a negyedik beszámoló kapcsán 

képviselőtársa előtt az lebegjen, hogy a bűnmegelőzés az egy társadalmi összefogás 

eredménye. Szabad társadalomban  mindenki tegyen meg mindent a 

közbiztonságáért és aki tehet az a közösség közbiztonságáért is. A statisztika a 

lényeget fejti ki. Teljesítményeket mér. El lehet rejteni vele sok mindent, de a 

lényeget kifejti. Vas megye közbiztonsága összefogáson alapul, hatósági és civil 

közreműködőkkel. A statisztika valóban jó trendek számítására is. Kellő 

szerénységgel kell köszönetet mondani a rendőröknek és polgárőröknek a végzett 

munkájukért. A közbiztonság egy szubjektív műfaj, amelyet megítélnek. Vas megye 

egy jól élhető megye, ahol csak tovább lehet javítani a helyzetet. 

 

Nagy Gábor tanácsnok a sporttal kapcsolatban szól a tárgysorozat kapcsán. A két Vas 

megyei kosárlabda csapat rendezvényeit emeli ki. Mind a szombathelyi, mind pedig 

a körmendi mérkőzések, főleg mikor egymás ellen játszanak jól biztosítottak, az 

utóbbi időben nem is voltak rendbontások. A Haladásnál is maximális a biztonság. 

Véleménye szerint a rendőrség ezt a munkát is jól végzi, s így családok tudnak részt 

venni nyugodtan a sportrendezvényeken. 

 

Kerekes Ferenc Béla tanácsnok arról szól, hogy milyen szerepet játszik a rendőrség a 

megye munkaerő helyzetének az alakításában. Szinte minden harmadik családban 

hallja, hogy érettségizett nők kaptak munkát a 112-es hívószám Szombathelyre 

telepítésével és a Közigazgatási Hatósági Szolgálatnál. Ezért mindenképpen 

köszönet illeti a rendőrséget.  

 

Básthy Béla tanácsnok köszöni a rendőrség munkáját. Szól arról, hogy olyan nincs, hogy 

csak a vezetettek dolgoznak jól, a vezetők nem, mert ez szorosan összefügg. Aki 

ilyet állít, az ne tápláljon politikai ambíciókat. Elmondja, hogy Kőszegen is nagyon 

aktív volt a beszámoló, együttműködő és még az ott tartózkodó jobbikos kolléga is 

fel tudott oldódni. Statisztikát illetően szól a keresőbe beütött „cigánybűnözés” 

kifejezésről, hogy hányszor fordul elő városokhoz kapcsolódóan. A kifejezés Rába 

Kálmánhoz kapcsolódva pedig rengetegszer fordul elő, s ezzel a lakosság szubjektív 

érzetét nagyban rontja. Ez nem használ sem a megyének, sem pedig a 

településeinek.  

 

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

Elmondja azt, hogy lett némi politikai színezete a hozzászólásoknak. Ő azonban 

csak kizárólag rendészeti szakmai kérdésekkel foglalkozhat. Sem az Alaptörvény, 

sem pedig a Rendőrségről szóló törvény nem tesz számára mást lehetővé. Elmondja, 

hogy a rendészeti szakbizottság részletesen megvitatta a beszámolójukat, s el is 

ismerték a munkájukat. Katasztrófavédelemről, s egyebekről ő nem beszélhet ebben 
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az egyenruhában. Vannak olyan helyzetek, amikor kénytelenek lezárni az utakat. A 

szakmai rutinnak a változó időjáráshoz még alakulni kell. Celldömölkön jó az 

együttműködés a közbiztonság érdekében. Patyi Elemérnek elmondja, hogy a nem 

megfelelő feltételek kapcsán azt is nézni kell, hogy más megyében égetőbb 

problémák vannak, mint itt, tehát ezt figyelembe kell venni. Valamennyi KMB-s 

helyük betöltött, s emellett jelentkezik a polgárőrség szerepe. A helyi rendeletek 

végrehajtásában valóban szerepet kell vállalniuk. Mezőgazdasági gépek szennyezése 

kapcsán elmondja, hogy valóban balesetveszélyesek ezek a területek, de komoly 

együttműködésük van a közúti igazgatósággal. 2000-3000-re tehető a 86-os 

főútvonalon naponta haladó kamionok száma. A fórumoknak valóban az a 

tapasztalata, hogy a megnyilatkozások nagyon őszinték. Hasznos tapasztalatokat 

szereznek ott. A megnyilatkozások nem nagyon negatívak. A kábítószerrel 

kapcsolatban kifejti, hogy tevékenységük nem a fogyasztókra terjed ki, hanem a 

terjesztőkre. Ma már Magyarországon azonban a fogyasztásra is van fizetőképes 

kereslet. El kell ismerni, hogy a kábítószer Vas megyében is jelen van, különösen a 

fiatalok körében okoz gondot a szintetikus szerek megjelenése. A sport területén 

valóban nem igazán van közbiztonsági kockázat. Van azonban olyan szurkolói réteg, 

akiket nem is a mérkőzés érdekel, hanem csak a balhé. Van tehát olyan 

sportrendezvény, amely komoly tehertételt jelent. A jogalkotás is elindult ebbe az 

irányba. Elmondja, hogy Dr. Halmosi Zsolt tábornoknak az érdeme az, hogy a 

Közigazgatási Hatósági Szolgálat itt a megyében működik, s 330 főnek ad munkát. 

A 112-es nemzetközi segélyhívó rendszer az ORFK-hoz fog tartozni, de valóban 

több száz embernek fog munkát biztosítani. Rába Kálmán képviselőnek válaszolva 

elmondja, hogy feltételezi, hogy a képviselő munkahelyén is mérik valamilyen 

mutatóval a végzett munkát, az elért eredményeket. El kell azonban gondolkodni 

azon, hogy más élni Miskolcon az Avas lakótelepen, Budapesten a VIII. kerületben, 

s más élni Vas megyében. Valóban volt ellenszavazat a beszámolóik elfogadása 

kapcsán, de nem a szakmai munkájuk miatt. Nem ért egyet azzal, hogy nincs értelme 

a statisztikának. Statisztika mindig lesz. A bolti tolvajnál is van visszatartó erő. Ez 

nem rendőrségi kérdés, hanem a tulajdonosnak kell mindent megtenni ellene. Ők 

nem jogalkotók, s ezért azt hajtják végre, amelyet nekik megalkotnak. Egyébként a 

szabálysértési statisztikájukkal is ki lehetne állni. Elfogadja azt, hogy a főkapitány 

munkáját nem mindenki értékeli jónak, de visszautasítja, hogy bármelyik vezető 

kollégája ne végezné rendesen a munkáját. Nincs olyan, hogy kis rendőr. Csak 

rendőr van. Vezetőnek azonban mindenhol lenni kell. Latin órával befejezve: a 

fejétől bűzlik a hal, ez így hangzik magyarul. 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a beszámolót megköszönve azt: 

 

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

 

 

22/2013. (V. 24.) önkormányzati határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

 

1. Vas megye közbiztonságának 2012. évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, valamint a rendőrség és az 

önkormányzatok kapcsolatáról, együttműködéséről szóló beszámolót elfogadja; 
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2. köszönetét fejezi ki a megye rendőri vezetésének és állományának azért a színvonalas 

munkáért, amelyet Vas megye kedvező közbiztonsága fenntartásáért végeztek. 

 

Felelős:           a közgyűlés elnöke 

Határidő:       azonnal   

 

 

A 3. tárgysorozat tárgyalása 

Tájékoztató Vas megye sportjának helyzetéről 

 

 

Prof. Dr. Gadányi Károly, a Vas Megyei Sportági Szakszövetségek Tanácsának elnöke 

szóbeli kiegészítést fűz az írásban előterjesztett tájékoztatóhoz. Köszönetet mond a 

megyei önkormányzatnak az eddig nyújtott támogatásokért. Szól az átállással 

kapcsolatos nehézségekről, amely azonban megyei segítséggel megoldódott. A 

sportot szervezni és támogatni kell, mert gyermekeink egészségéről, a 

tömegsportról, a mozgásról van szó. A fiatalok szervezés hiányában eltűnnek. Az 

elhelyezésük megoldott. Tervezik a megyei MOB irodák létrehozását, de eddig még 

nem történt semmi. A fiatalok ellenszolgáltatás nélkül a hét végi munkát nem 

akarják vállalni, s ezért nem is ítélhetők el. 4 millió Ft támogatást kér a megyei 

önkormányzattól tevékenységük támogatásához.  

 

Nagy Gábor tanácsnok szól arról, hogy a sportot mindig két részre kell osztani a profi 

sportra és az amatőr sportra. A profi sport mindig eredmény centrikus. Beszámol a 

legújabb eredményekről. Az amatőr sporton belül mindig a kistelepülések sportját 

támogatta a megye. A sportági szakszövetségekre lett bízva ezek szervezése. Soha 

ennyi támogatásra nem lehetett eddig pályázni, mint most a látványsportok terén. 

Egyesületi elnökként elmondja, hogy megkönnyítették a labdarúgás helyzetét is, 

mert csak 10 %-át kell előteremteni a nevezéseknek, így most marad pénz más 

feladatokra is. Bízik benne, hogy az állami támogatás továbbra is megmarad.  

 

Kerekes Ferenc Béla tanácsnok köszöni a bizottságukban lefolytatott vitát, továbbá 

professzor úr három éves munkáját. Elmondja, hogy egy bizottsági taguk csak a 

sporttal foglalkozik. Kiemelt szerepet kapott a bizottságban a diáksport kérdése is. 

Bízik benne, hogy itt is pozitív irányú lesz az elmozdulás. 

 

Szabó József képviselő felvet néhány problémát, de előtte szól arról, hogy a megye mindig 

sportszerető vezetéssel rendelkezett. Véleménye szerint most megye sportjáról nem 

igen tud beszélni. Működnek az egyesületek, de ez megyei szinten nem megfelelően 

van összefogva. Történt előrelépés, mert van egy közös könyvelőjük, vannak irodáik 

a Megyeházán, de kellene néhány ember, aki ezt hivatásszerűen végzi. 

Mindenképpen szükséges egy szervezeti háttér. Anyagi támogatásra is szükségük 

lenne. Látni kell azt is, hogy gyakorlatilag a szponzorálás megszűnt. Egyre 

kevesebben támogatják. Úgy érzi, hogy egyik részről van támogatás, másik oldalról 

azonban egyre kevesebb, s ez nem jó. 

 

Fehér László frakcióvezető kifejti, hogy a sportigazgatóság megszűntetése óta az az elvárás, 

hogy néhány társadalmi aktíva oldja meg a megye sportját. Van mindig néhány 

lelkes aktíva, de ezt így nem lehet megoldani, mert Vas megyében is van 34 

szakszövetség. Úgy érzi, hogy a támogatások sem lesznek elegendőek, amit 
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központilag adnak. Felújításra költenek ugyan, de fenn is kell tartani az egyes 

létesítményeket. Az oktatási intézményeket, amíg a települési önkormányzatok 

tartották fenn, addig a tornatermek is rendelkezésre álltak, s kedvezményesen 

biztosították az egy sportegyesületek részére, addig meg volt oldva, de az oktatás 

átszervezésével ez nem fog megvalósulni. Kitartást kért a professzor úrtól az általa 

vívott szélmalomharchoz. 

 

Rába Kálmán képviselő szól arról, hogy a diáksport szövetségek működése – pénzhiány 

miatt – formálissá vált. Szól arról is, hogy a sportigazgatóság az élsport és a 

tömegsport közötti egyensúly megteremtésében játszott volna nagy szerepet, ha 

megmaradt volna. Az élsportolók támogatása többé-kevésbé rendben van, de a 

diáksport, különösen a szegényebb gyermekeké nem megoldott. A tömegsport 

közösség formáló, továbbá az egészség szempontjából sem elvetendő, ezért erre is 

szükség van, s pénzt kellene teremteni rá, többet, mint 4 M Ft.  

 

Nagy Gábor tanácsnok szól arról, hogy sportigazgatóságok már rég nem voltak, csak Vas 

megyében szűnt meg. Más megyék már régóta nem tartották fenn a 

sportigazgatóságokat önálló intézményként, s ezt csak a pontosítás végett mondja.  

 

Prof. Dr. Gadányi Károly, a Vas Megyei Sportági Szakszövetségek Tanácsának elnöke 

válaszol a felszólalóknak. Véleménye szerint minden hozzászólással egyet lehet 

érteni. Köszöni a tájékoztatója kiegészítését Nagy Gábor tanácsnoknak. Szól arról, 

hogy az NB I-es csapatok száma országosan sok. Ennyit nem tudnak még külföldön 

sem fenntartani. Köszöni munkája elismerését. Véleménye szerint a megye sportja 

van, létezik, de hogyan és meddig az a kérdés. A létesítmények fenntartása valóban 

gond.  Könyvelőjük van, s van egy segítőjük is, Őri Istvánné Magdi. A MOB 

irodákkal kapcsolatban azt javasolták számukra, hogy keressék meg az 

országgyűlési képviselőket. A szponzorálás megszűnt jórészt, ez tény, de a 

szponzorok sincsenek könnyű helyzetben. Országos segítségre szükség van, mert a 

megyék sincsenek olyan anyagi helyzetben, hogy minden költséget vállalni 

tudjanak. A fanatikusok fogynak, s el is fogynak. A diáksport a testnevelési órák 

számának növelésével oldódott meg. A tömegsport azonban nagyon fontos lenne. A 

falvakban nagyon fontos a sport, mert összehozza az embereket. Megköszöni a 

hozzászólásokat, javaslatokat.  

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke reagál néhány dologra. A kormány szándéka az volt, 

hogy minden pénz kerüljön az asztalra, s legálisak legyenek a támogatások, ne 

zsebből zsebbe vándoroljanak a pénzek. Ez nagyon helyes irány alapvetően.  A 

felmenő rendszerű testnevelési órák számának növelése biztosítja a diáksportot, s az 

utánpótlást. Kell a tömegsport, mert anélkül nincs élsport sem. Egyedül Vas megye 

tartotta fenn legtovább a sportigazgatóságot úgy, hogy a megyei jogú város ingyen 

biztosította a létesítményt. Jelenlegi helyzetben csak ennyit tud tenni a megye. 

Gyakorlatilag most már minden a MOB-on keresztül fog megvalósulni. Vas 

megyében 2 főállású és egy félállású személyt fog alkalmazni, s irodai hátterüket és 

működtetésüket is a MOB fogja megoldani. Kell egy vezető és kell egy titkár, s kell 

egy szakmai megállapodás a sportági szakszövetségekkel is. Kormány előtt van már 

az előterjesztés. A MOB Vas Megyei Szervezetének irodáját és működtetési hátterét 

a megye továbbra is biztosítani fogja.  

               A kérést Fehér László polgármester úrtól megértette, de amikor még ő is sportolt, 

akkor is ők dobták össze a pénzt, nem az önkormányzat biztosította.  
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            Mindent nem a közösségnek kell felvállalni, csakis a diáksportot. Az amatőr sportot 

nem szabad idekeverni. 

            Szavaztat a tájékoztatóról 

 

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

 

 

23/2013. (V. 24.) önkormányzati határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés Vas megye sportjának helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul 

veszi. 

 

 

A 4. tárgysorozat tárgyalása 

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal használatában lévő Opel Zafira típusú 

személygépkocsi értékesítése 

 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztatja a testületet arról, hogy a gépkocsi javíttatása 

többe kerülne, mint annak az ára, ezért kell értékesíteni. Szavazásra bocsátja az 

előterjesztést. 

 

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

 

 

24/2013. (V. 24.) önkorányzati határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés – a vagyongazdálkodás szabályairól szóló - 11/2012. (VII. 3.) 

önkormányzati rendelete alapján engedélyezi a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 

(Szombathely, Berzsenyi tér 1.) üzemeltetésében lévő LTU-030 forgalmi rendszámú Opel 

Zafira típusú személygépkocsi értékesítését a Szentesi Autó Kft. részére minimum bruttó 

1.350.000.- Ft-ért, és hozzájárul ahhoz, hogy a befolyó bevételből a hivatal tartalékot 

képezzen.  

 

Felelős:           a közgyűlés elnöke 

Határidő:       azonnal 

 

 

Az 5. tárgysorozat tárgyalása 

Vas Megyei Értéktár létrehozása és Megyei Értéktár Bizottság felállítása 

 

 

Rába Kálmán képviselő úgy véli, hogy először el kellene készíteni ennek az értéktárnak a 

házi alapszabályát, meghatározni, hogy hány ember, mennyi pénzért milyen munkát 

végez el. Milyen forrásból végzik el. Véleménye szerint a területi tervezési és 

területfejlesztési bizottság el tudja végezni ezt a munkát. Felajánlja segítségét is. 
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Kerekes Ferenc Béla tanácsnok véleménye szerint ma minden téma kellemes, amit a testület 

tárgyal. A Hungarikum törvényből adódóan kapták meg feladatot, s annak az 

előkészítéséről van szó. A hogyanról kell most dönteni. Bizottságuk tárgyalta meg a 

napirendet. A bizottságban érdemi javaslatok, ötletek születtek. Sokan részt 

kívánnak ebben venni, többen is, mint ahányan szükséges. Tausz István Béla tagja a 

Hungarikum Bizottságnak, s ő részletesebb tájékoztatást tud adni.  

 

  

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztatja a testületet arról, hogy egy virtuális 

adatbázis létrehozásáról van szó. Ez egy nagyon pozitív dolog, amely segíti a 

törvény előkészítését. Ez a bizottságok feladata lesz. 

 

 

Tausz István Béla képviselő hozzáfűzi, hogy ő nem tagja az országos bizottságnak, hanem 

csak ismeri az országos értéktár munkáját. Az előkészítője, közreműködője és 

bonyolítója volt a törvény előkészítésnek Lezsák Sándor és V. Németh Zsolt, és 

rajtuk keresztül van információja a végzett munkáról. Teljesen ingyen végzik a 

munkát, s a bizottság is így gondolja. Képviselőknek ez erkölcsi kötelessége is. 

Lezsák Sándoron keresztül munkálkodnak egy Kárpát-medencei Népfőiskolai 

Hálózat létrehozásán, amelynek egy tervezett térségi intézménye lenne a Vasi 

Hegyháton. Ennek előkészítő munkájában ő is részt vesz. A térségi értéktárak 

létrehozása már folyik. Sőt már munkát is végeznek önkéntesen.  

 

 

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

 

(Szabó József képviselő elment.) 

 

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

 

 

25/2013. (V. 24.) önkormányzati határozat 

 

 

A közgyűlés elhatározza, hogy létrehozza a Vas Megyei Értéktárat és ennek összeállítása 

érdekében a Vas Megyei Értéktár Bizottságot. Megbízza a Társadalmi és Civil Kapcsolatok 

Bizottságát és a Területi Tervezési és Területfejlesztési Bizottságot, hogy az érintett 

intézményekkel, társadalmi szervezetekkel vegyék fel a kapcsolatot, a soron következő 

közgyűlésre tegyenek javaslatot a bizottság összetételére és készítsék elő annak működési 

szabályzatának tervezetét. 

 

Határidő:   azonnal, a Vas Megyei Értéktár Bizottság felállítására a soron következő 

közgyűlés 

 

Felelős:         a közgyűlés elnöke, a Vas Megyei Értéktár Bizottság felállítására javaslattételre 

a Társadalmi és Civil Kapcsolatok Bizottsága elnöke és a Területi Tervezési és 

Területfejlesztési Bizottság elnöke 
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A 6. tárgysorozat tárgyalása 

Közösségi célú alapítvány támogatása 

 

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: 

 

 

26/2013. (V. 24.) önkormányzati határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

 

1. az elnöki keret terhére a Mazsorett Alapítvány részére a VIII. Sárvári Országos 

Mazsorett Fesztivál megrendezéséhez 50.000.- Ft támogatás biztosítását engedélyezi; 

2. felkéri elnökét a támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős:         a közgyűlés elnöke 

Határidő:        azonnal 

 

 

A 7. tárgysorozat tárgyalása 

A Vulkánrégió – a vidék megtartó ereje című pályázat benyújtása 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy az 

előterjesztés egyenlőre csak fikció, mert előbb meg kell nyerni a pályázatot, s csak 

akkor válik láthatóvá, hogy milyen feladatokat lehet megvalósítani. 

 

Rába Kálmán képviselő felveti, hogy az előterjesztés nem nevesíti a lehetséges problémákat. 

A vidék elnéptelenedése, illetve parlagra kerülése nem fog egy ilyen EU-s pályázattól 

meglódulni. Kérdezi, hogy mi a garancia, hogy ettől nem néptelenednek el a falvak. A 

falvakban már nem lehet megélni, mert a földek átmentek agrárbusinessbe. A falusi 

lakosság elöregedett, szétverték az intézmény rendszereket, pl. iskolák, posták, stb.  

 

Fehér László frakcióvezető elmondja, hogy a Kemenesalja ebből szeretne produkálni. 

Ausztriában is működik egy Vulkanland, amely összefogja a vállalkozókat, s közös logó 

alatt adnak turistáknak kedvezményeket. Ez egy összefogás lenne. Ehhez helyben 

minden adva van. Először volt a Tourinform Iroda, majd létrejött a TDM, tehát helyben 

is sok pénzt, energiát költöttek már erre. Helyben van a vulkán, csak fel kell öltöztetni. 

 

Marton Ferenc, a közgyűlés alelnöke várná Rába Kálmántól az ötleteket a vidék megtartó 

erejének növeléséhez. Ez egy modell értékű megoldás lehetne. Ausztriában ezt jól meg 

tudták valósítani. Egy közös védjegy alatt árulnak fizikai és szellemi termékeket. A 

leader közösségeket is biztosítják hasonló dolgok megvalósítására. Ez egy mintaprojekt 

lehetne. Itt, ebben a térségben minden adott a projekt megvalósítására 

 

Básthy Béla tanácsnok megszólaltatása kapcsán elmondja, hogy nem gondolja, hogy egy 

projekt megoldja a vidék problémáit. Úgy gondolja, hogy az osztrákoktól nagyon sokat 

lehet tanulni. Jónak tartja, hogy a testület adja be ezt a pályázatot. Véleménye szerint az 

EU-s pályázati lehetőségeket, pénzeket meg kell ragadni és használni. Picit korrigálni  
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