
Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2013. június 28-án 10.00 órától a Celldömölki 

Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében 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, Patyi 

Elemér, Rába Kálmán, Sőre Zoltán, Szabó József, Szijártó László, Tausz István Béla 

közgyűlési tagok; 

   

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

Stankovits György megyei aljegyző, Holdosi Dániel területfejlesztési 

titkárságvezető, Winkelbauer Katalin pénzügyi csoportvezető, Heckmann Ferenc 

csoportvezető, Wächter Balázs, a Vitalpro Kft. munkatársa (a 3. tárgysorozatnál), 

Ropos Márton, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke, valamint Zarowny 

Ferenc, a Sárvári Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnöke  Dr. Szép Tibor, a 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vas Megyei Igazgatósága igazgatója és Dr. Póczik 

István, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vas Megyei Igazgatósága elnöke (az 5. 

tárgysorozatnál), Dr. Stánitz Éva megyei tisztifőorvos (a 7. tárgysorozatnál); 

 

Egyéb résztvevők: Vörös László hálózatüzemeltetési informatikus, Erős D. Zoltán politikai 

tanácsadó, Kuttorné Taletovits Klára szervezési munkatárs, jegyzőkönyvvezető, 

valamint a média tudósítói. 

 

Fehér László Celldömölk város polgármestere köszönti a megyei közgyűlés tagjait és a 

résztvevőket a kihelyezett ülésen. 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke üdvözli a közgyűlés tagjait és a résztvevőket. 

Megállapítja, hogy 13 fő képviselő van jelen, két fő képviselő van távol az ülésről, 

így az ülés határozatképes, majd azt megnyitja. 

               Lehetőséget biztosít napirend előtti felszólalásra 5 percben Rába Kálmán 

képviselőnek, aki felszólalási szándékát írásban bejelentette az ülés előtti napon. 

 

Rába Kálmán képviselő szól arról, hogy az éjszaka sajnálatos események voltak Kőszegen, 

Gonosz nácik, fasiszták megtámadták a cigányokat, voltak náci feliratok, 

horogkereszt, s mindehhez az ő monogramját tüntették fel. Bízik benne, hogy 

megfelelő alibivel tud majd szolgálni. Felszólalásának címe azonban nem ehhez 

kapcsolódik. „Bölcsőd az s majdan sírod is,: Mely ápol s eltakar.” A földről van szó 

a felszólalásában, amelyet születésünk pillanatában Istentől kaptunk ajándékba, arról 

a földről, amelyben őseink nyugszanak, és amely mindennapi kenyerünk táptalaja. 

Magyarország földellátottsága nagyszerű, hiszen az EU-s országok közül az 1000 

lakosra jutó összes földterület esetében hazánk az előkelő negyedik helyet foglalja 

el. Spanyolország, Írország és még másik kettő ország előz meg minket. Viszont 

sokkal jobb a helyzet a földellátottság minőségi vonatkozásában, hiszen 

Magyarország a sokoldalúan használható szántóknak köszönhetően vezető 

pozícióban van. A termőföld a legjobb befektetés, mondta Bill Rogers valamikor az 

1900-as évek elején. A termőföld, mint természeti erőforrás nem termelhető újra, 

ezért abszolút nem elhanyagolható, hogy az elkövetkezendő időszakban miképpen 

alakulnak a földtulajdon-, földbirtokviszonyok. A birtokszerkezetnek meghatározó 

szerepe van a mezőgazdasági termelés alakulásában, hatékonyságában. A 
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rendszerváltás után a kárpótlásról, a szövetkezetek átalakításáról és a földkiadásról 

szóló törvények átszabták hazánk birtokrendszerének kialakulását. Azt is 

mondhatnánk, hogy a vidék koporsójába ez a három jogszabály verte be az első 

szeget. A szövetkezetek megszűnésével Magyarország elvesztette a 

földkoncentrációból származó előnyét, az új állattartó telepek tulajdonosai nagyrészt 

földtulajdon nélkül maradtak, ennek köszönhetően a takarmányvásárlási kényszer 

alapos költségnövekedéshez vezetett. A magas takarmány és nyomott felvásárlási 

árral tudatosan tették tönkre az állattartást, hogy utat nyissanak az import húsnak és 

húskészítményeknek. 1990-ben hazánk a kommunista rémálomból felocsúdva nem 

volt felkészülve, hogy megmentse a falvakat, a vidéket és kisgazdákat, most 2013-

ban azonban egy magát nemzeti érzelműnek valló keresztény értékeket hangoztató 

pártnak történelmi lehetősége adódott ahhoz, hogy megalkossa azt a földtörvényt, 

amely talpra állítja a magyar mezőgazdaságot és az élelmiszer-feldolgozó ipart. 

Helyette mi történt, elárulták a magyar nemzetet. Az elfogadott földtörvény 

tokéletes, igen nagyszerűen segíti a tőkéseket és a nagybirtokosokat, illetve a 

spekulánsok útjába egy áttörhetetlen fal helyett egy madzagot feszített akadályként. 

Véleménye szerint, ha fele annyian élnénk jól, mint amennyire tökéletes a 

kormányzati kommunikáció a földtörvénnyel kapcsolatban, akkor a szegénység 

ismeretlen fogalom lenne. Nagyon finoman fogalmazva ez a jogszabály a ködösítés 

mintapéldánya. Szól arról, hogy a kormány azt állítja, hogy külföldiek nem vehetnek 

földet Magyarországon. Igaza van. Egy nigériai, egy etióp, vagy egy zimbabwei 

egyetlen kávéskanálnyi földet nem vehet. A földtörvény szerint külföldi az, aki nem 

az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség állampolgára. Ez összesen 512 

millió ember. Nem igaz tehát, hogy a földtörvény tiltja a külföldiek földszerzését. 

Az az állítás sem igaz, hogy csökken a nagybirtokok szerepe, hiszen a földtörvény a 

hatályba lépése előtti viszonyokra nem tartalmaz előírásokat, így a már létező 

nagybirtokok megmaradnak. Ráadásul a törvény számos kiskapuja teszi lehetővé 

azt, hogy a nagytőkések tovább folytathassák földrabló tevékenységüket – vannak 

olyanok is, akikre pedig az egész földtörvény nem fog vonatkozni - . Ők lesznek az 

integrátorok, akik az egész mezőgazdasági termelés regionális összefogására és 

irányítására kapnak megbízatást és ehhez még állami földeket is. Félő, hogy az 

országban minden régióban egy, azaz összesen hét nagy integrátor, kvázi kiskirály 

lesz majd. A jogszabály egyáltalán nem segíti a családi gazdálkodókat, nem járul 

hozzá annak a helyzetnek a megszüntetéséhez, hogy a földek túlnyomó többsége 

hat-nyolc nagy érdekeltség kezében vagy zsebszerződésekkel külföldi kézben van. 

Azt állítják, hogy 300 ha a tulajdoni korlát. Igen, a magányszemélyek esetében, de 

nincs összeszámítás a családtagok esetében. A cégeknél 1200 ha a birtokhatár, az 

állattartók és vetőmagtermesztők esetén 1800 ha. Az integrátorokra, bankokra még 

ez sem fog vonatkozni. Nagy probléma, hogy a földtörvény lehetővé teszi a földek 

„szétírását”, hiszen a családtagok, részvényesek földjei nem adódnak össze. Továbbá 

nem kell félniük azoknak sem, akik eddig szerezték meg hektárok tízezreit, mivel a 

földtörvény a már létrejött viszonyokra nem vonatkozik. Csak 

összehasonlításképpen említi, hogy a monarchia nagybirtokrendszere idején 1000 

hold volt a nagybirtok határa, ami kb. 580 hektárnak felel meg. 

               A helyi földbizottságok sem fogják meggátolni a földdel való üzérkedést, hiszen 

mindenki benne lesz, akinek az adott településen földje van – így a Csányik, 

Leisztingerek, Nyerges uraságok és a külföldi földbirtokosok is rész vehetnek majd a 

„helyi” földbizottság munkájában. Amit pedig elhallgatnak a földbizottságokkal 

kapcsolatban az az, hogy a bizottságoknak mindössze az adásvételekre kell 

rábólintania, a földbérletek ügyében nem dönthetnek. Márpedig a birtokszerkezetet 
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nem csak a tulajdon határozza meg különösen Magyarországon, ahol a legtöbb 

spekuláns bérelt földön „gazdálkodik”. A magyar gazdatársadalom nem támogatja a 

földtörvényt. A civilek, a gazdák és a városlakók együtt tüntetnek és tiltakoznak a 

földtörvény ellen. A zárószavazás napján például ötven helyszínen tartottak a gazdák 

traktorokkal félpályás útlezárást. Több mint 200 szervezet lépett fel a tervezet ellen 

– köztük neves, jobboldalhoz köthető közösségek is (pl. Professzorok Batthyány 

Köre.) Természetesen a gazdák hangja nem hallatszik túl messzire, mivel eleve 

kevesen maradtak, a kormánypárti média az elhallgatásukra törekszik, miközben 

erős érdekérvényesítő szervezeteik nincsenek. Ne feledjük tehát, hogy ezt a törvény 

a kormányon és szűk körein kívül senki sem támogatja. Ebben a küzdelemben 

világnézettől, politikai hovatartozástól függetlenül szükség lesz minden tisztességes 

magyar emberre, hiszen nem kisebb a tét, mint hazánk jövője és megmaradása. 

Amint a külföldi személyek és cégek is hivatalosan vásárolhatnak majd termőföldet, 

az árak elszabadulhatnak és földéhség alakulhat ki, amely nemzetgazdasági 

szempontból olyan kontraproduktív hatást is kiválthat, hogy hazánk nemcsak 

anyagilag, hanem morálisan is teljesen összeomlik. Hozzászólását Alföldi Géza 

szavaival zárja: 

               Lehull ezer dió, millió lesz holnap, 

               Letörhet száz ág, ezer nő helyére 

               S ha csupán a csonka törzs marad,  

               Ha új tavasz zsendül, kifakad! 

               Uram, csak Te lássad, 

               Hogy ezen a véres, küzdelmes harcon 

               A gyökér kitartson. 

               A gyökér kitartson! 

               Úgy véli ugyanis, hogy vidék nélkül nincs Magyarország, s Magyarország nélkül 

nincs Európa. 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke válaszol a felszólalásra. Véleménye szerint a Jobbik 

Magyarországért Pártnak a parlamentben kellett volna eképpen érvelnie, mint azt 

most a képviselő tette, s nem került volna sor sajnálatos eseményekre, akkor lehetet 

volna érdemben vitatkozni a dolgokról. Ott azonban a demokrácia sárba tiprása 

történt. Véleménye szerint ennek a hozzászólásnak ott lett volna a helye. A 

Földtörvényhez érdemi módosítást nem nyújtottak be. A külföldiek Magyarországon 

nem vásárolhatnak földet. Ez nem ilyen egyszerűen van megfogalmazva a 

törvényben, hanem úgy, hogy helyben kell élni, életvitelszerűen, helyben kell 

gazdálkodni, s ez meg is határozza, hogy ki veheti meg a földet.   A horogkeresztek 

megjelentek a FIDESZ irodákon is, s az RK monogram is, ami bármit jelenthet. 

Reméli, hogy sikerül elkapni azt az őrültet, aki ilyen módon akar félelmet kelteni. 

Ezek sajnálatos szélsőséges megnyilvánulások. Kifejti, hogy 1-2 vagy akár 15 

hektárokból nem lehet megélni. A támogatási rendszerek talán segítenek abban, 

hogy visszatérhet az élet a falvakba is, s a takarmány előállítás következtében az 

állattartás is megvalósul. Ez a földtörvény minden egyes zsebszerződést okafogyottá 

tett. A bérletek érvényesek, de megvenni nem tudják.  

 

Básthy Béla tanácsnok Kőszegen Dávid csillag jelent meg a FIDESZ irodán és a városházán 

is, s nem horogkereszt. Véleménye szerint ez nem megyei közgyűlési szintű 

probléma. Reméli, hogy Magyarországon most már megvalósul a működőképes 

agrárium. 
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Rába Kálmán képviselő érdeklődik, hogy az 5. tárgysorozat kapcsán lesz-e szó a 

vidékfejlesztésről. 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke válaszol a kérdésre és szavazásra bocsátja az ülés 

tárgysorozatát. 

 

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

 

28/2013. (VI. 28.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés az ülés tárgysorozatát az alábbiak szerint fogadja el: 

 

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

eseményekről 

2. Beszámoló a Regionális és Megyei Területfejlesztési Fórumok eddigi tevékenységéről 

3. Tájékoztató a Vas Megyei Területfejlesztési Koncepció készítésének (II. kötet – 

javaslattételi szakasz) jelenlegi helyzetéről 

4. Tájékoztató a Vas megyei nemzetiségek helyzetéről 

5. Az agrártermelés és vidékfejlesztés helyzete és feladatai Vas megyében 

6. Javaslat a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács átalakításával kapcsolatos 

tagdelegálásról 

7. Tájékoztató az ifjúság egészségügyi állapotáról, különös tekintettel a drogprevencióra 

8. Címzetes főjegyzői címhez kapcsolódó címjuttatás kifizetéséről 

9. A Vas Megyei Értéktár Bizottság Működési Szabályzata, valamint a bizottság 

tagjainak megválasztása 

10. Elismerő oklevelek adományozása 

 

 

Az 1.  tárgysorozat tárgyalása 

Beszámoló a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, 

eseményekről 

 

Rába Kálmán képviselő az előző napi kőszegi izraeli nagyköveti látogatásról érdeklődik. 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke válaszol. Tudomása szerint a nagykövet úr 

kezdeményezte a látogatást. Ilan Mor 2011 óta szolgál Izrael nagyköveteként 

Budapesten. A múlt héten egy villámlátogatást tett Kőszegen, ahol a város vezetőinek 

kalauzolásával személyesen látogatta végig a holokauszt kőszegi pusztításának helyeit 

a zsidótemetőtől az egykori munkaszolgálatosokat 1944-ben begyűjtő téglagyári 

barakkon át a felújításra váró zsinagógáig. Egyébként három nagykövet is járt 

Magyarországon a hét végén különböző helyeken. 

 

Básthy Béla tanácsnok szól arról, hogy a nagykövet bízik abban, hogy a holokauszt 70. 

évfordulójára, 2014-re várhatóan megújuló kőszegi zsinagóga találkozóhellyé válhat: 

az emlékezés jegyében, amely a jövőnek szól. Fölvetette azt is, hogy testvérvárosi 

kapcsolat jöjjön létre Kőszeg és egy hasonló méretű izraeli város között.  

 

(Nagy Gábor tanácsnok nincs a teremben.) 
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A testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

29/2013. (VI. 28.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés az előző ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről 

szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

A 2. tárgysorozat tárgyalása 

Beszámoló a Regionális és Megyei Területfejlesztési Fórumok eddigi tevékenységéről 

 

 

Fehér László frakcióvezető próbál inkább hangosan gondolkodni. Véleménye szerint a 2-3. 

tárgysorozat akár összevonható is lehetne. Korábban arról volt szó, hogy regionális 

fejlesztési tanácsok megszűnnek, és a megyéé lesz a feladatuk. Konkrétan azonban 

arról szeretne hallani, hogy mikor lesznek tényleges pályázatok. A kormányzatnak 

van-e módja, lehetősége európai uniós pályázatokból a folyamatban lévő 

projektekhez pénzt lehívni, s kistelepüléseknek lesz-e lehetősége pályázatokat 

benyújtani járdákra, hidakra, stb. A kistelepülések már három éve ezt várják. Az 

anyagból az látszik, hogy majd csak 2015-ben. Konkrétan ezekről a lehetőségekről 

szeretne hallani. 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke válaszában elmondja, hogy két héttel ezelőtt volt erről 

sajtótájékoztató. Leader csoport (pl. a Sághegy) fog a hét végén ülésezni. Az 

átcsoportosítás már megtörtént, megnyíltak a források a vidék részére is. 

 

Fehér László frakcióvezető megjegyzi, hogy a leader csoportoknak van lehetősége, de a 

10000 fő alatti településeknek nincs.  

 

Patyi Elemér képviselő véleménye szerint a kettő között van az igazság. 70 településre van 

1,6 MD Ft. Erre települési önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek 

pályázhatnak. 30 M Ft azonban meg sem látszik egy településen. 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondja, hogy 2014-től a kisebb települések is 

pályázhatnak. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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

 

 

 

30/2013. (VI. 28.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés megismerte 

 

 a Regionális és Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumok elmúlt másfél éves 

működéséről szóló anyagot és azt jóváhagyólag tudomásul vette; 

 a Vas Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum május 23-i határozatait és az 

azokban foglaltak végrehajtásával egyetért. 
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Felelős:               a közgyűlés elnöke (a megyére vonatkozó részekért) 

Határidő:           folyamatos          

 

 

A 3. tárgysorozat tárgyalása 

Tájékoztató a Vas Megyei Területfejlesztési Koncepció készítésének (II. kötet – 

javaslattételi szakasz) jelenlegi helyzetéről 

 

 

Básthy Béla tanácsnok szól arról, hogy a területi tervezési és területfejlesztési bizottság 

megismerte a koncepció jelenlegi állapotát. Bizottságuk javasolja, hogy a társadalmi 

egyeztetések és a hatósági vélemények során beérkező javaslatok, valamint a bizottság 

általi kiegészítések beépítése után javasolja, hogy a tervezők az így elkészített munkát 

terjesszék a testület szeptemberi ülése elé. Nevezetesen kerüljenek beépítésre az 

anyagba Szombathely Megyei Jogú Város tervezett beavatkozási pontjai, a megye 

Észak-keleti részében egy komplex élelmiszeripari adottságokra, mint pl. a répcelaki 

sajt, a büki Nestle termékek és a 84-86-os főútvonalak kereszteződésében kialakuló 

logisztikai potenciálra alapozott fejlesztés lehetősége. Természetesen ehhez az oktatási 

rendszert is hozzá kell hangolni, hogy a megfelelő szakember ellátottság biztosítva 

legyen. Indítványozza továbbá, hogy a megyei szintű turisztika (TDM-ek desztinációja) 

is kerüljenek be a koncepcióba. 

 

Wächter Balázs, a Vitalpro Kft. munkatársa elmondja, hogy a javaslatokat igyekeznek 

beépíteni a koncepcióba járási szintekig, a turizmus céljai még nem kerültek 

meghatározásra, de a megyei szintű marketinget  is beveszik természetesen. 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke kiegészíti azzal, hogy a megyei önkormányzati 

hivatalnál 1 fő főállású szakember fog foglalkozni a TDM-ekkel és a marketinggel. 

 

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

 

 

31/2013. (VI. 28.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

 megismerte a Vas Megyei Területfejlesztési Koncepció „Javaslattételi szakasz (II. 

kötet)” jelenlegi állapotát; 

 A társadalmi egyeztetések és a hatósági vélemények során beérkező javaslatok, 

valamint az alábbi kiegészítések beépítése után javasolja a tervezőknek, hogy az így 

kiegészített munkát terjessze a szeptemberi közgyűlés elé végleges elfogadásra: 

  

1.) A Vas Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum, 2013. május 23-i ülésén 

elfogadott határozatainak értelmében a Vas Megyei Területfejlesztési Koncepcióba 

kerüljenek beépítésre Szombathely Megyei Jogú Város tervezett beavatkozási 

pontjai, a 2/2013. (V. 23.) MTfKF számú határozat 3. pont alapján; 

2.) A tervező fontolja meg a megye Észak-keleti részében egy komplex 

élelmiszeripari adottságokra és a 84-86-os főútvonalak kereszteződésében 

kialakuló logisztikai potenciálra alapozott fejlesztés lehetőségét, és ehhez hangolja 

a megyei oktatási rendszert is; 
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3.) A Vas Megyei Idegenforgalmi Platform javaslatai – az ott megfogalmazott módon 

– kerüljenek a koncepcióba beépítésre azzal, hogy a megye alkalmazni fog egy fő 

főállású szakembert megyei TDM  és marketing feladatok ellátására. 

 

Felelős:            a közgyűlés elnöke 

Határidő:         folyamatos 

 

 

A 4. tárgysorozat tárgyalása 

Tájékoztató a Vas megyei nemzetiségek helyzetéről 

 

 

Kerekes Ferenc Béla tanácsnok tájékoztatja a testületet a bizottsági ülésen elhangzottakról. 

Kiemeli, hogy a megye szerepe ugyan megváltozott, de változatlanul segíti a 

megyében élő kisebbségeket. A kommunikáció velük egyre magasabb szintre 

kerül.  

 

Ropos Márton, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke öt perces hozzászólásában 

kifejti, hogy mi hangzott el a társadalmi és civil kapcsolatok bizottság ülésén. 

Elsősorban az I. félévi tevékenységükről esett szó. Ezt kiegészíti azzal, hogy 2012-

től óriási változásokon mentek keresztül a törvényi módosulások következtében. A 

megyével kötendő stratégiai együttműködési megállapodás összeállításában is 

aktívan részt vállaltak. Kiemeli a finanszírozásuk kérdését, amely nem megfelelő, 

hiszen a népszavazáskor 29 fő vallotta magát szlovénnek. 1 fő híján nem jött létre 

az önkormányzat. Véleménye szerint törvényi változtatásra lenne szükség, 

mégpedig úgy, hogy ahol 20 %-a a lakosságnak nemzetiségi, ott jöhessen létre a 

nemzetiségi önkormányzat. Bízik benne, hogy a megyével is sikerül aláírni egy új 

együttműködési megállapodást. Biztosnak szeretnék tudni a „Füstös ház” sorsát is. 

A múzeumokkal is szorgalmazzák a megállapodások aláírását, s ezzel tíz éves 

problémák fognak megoldódni. Határ menti térségben élnek, ezért fontos a fiatalok 

megtartása a településeken, az asszimiláció csökkentése. Ennek érdekében 

tevékenykednek pályázatokkal a gazdaság területén is. 1,5 M eurót sikerült 

elnyerniük. Készülnek már a 2014-2020. közötti kihívásokra is, hogy a fiataloknak 

munkahelyet teremtsenek, illetve szorgalmazzák a meglévők megtartását. 

Megköszöni a testület eddigi segítségét. 

 

Básthy Béla tanácsnok örömmel tájékoztatja a testületet arról, hogy június 7-8-án ünnepelte 

Kőszegfalva 300. éves évfordulóját, ahol is nagyon intenzív nemzetiségi élet 

folyik. 7-én Ropos Márton is jelen volt a rendezvényen, amelyért köszönetét fejezi 

ki. Német területi kisebbségi önkormányzat sem jött létre a megyében, de van Vas-

Zala megyei szövetségük. A júniusi rendezvényen Dr. Latorcai Csaba nemzetiségi 

és civil kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár is részt vett. Megköszöni a 

többi nemzetiség részvételét is a rendezvényen. Valóban új stratégia jön létre, 

amely szerint a nemzetiségeket is új megközelítésben kezelik. Jó lenne ezt 

közelebbről is megismerni. 

 

Zarowny Ferenc, a Sárvári Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnöke szól a helyzetükről, 

végzett munkájukról. 32 fővel rendelkeznek, s a jövőben civil szervezetként 

fognak működni. 216 ezer Ft állami támogatást kaptak eddig, de ebből nem tudnak 

minden költséget fedezni. A sárvári önkormányzat is segítette őket 200 E Ft-tal. 
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Kéri a közgyűlés elnökét is, hogy tegyen meg mindent a támogatásuk érdekében. 

Szól a végzett munkájukról, megemlékezéseikről, amelyek nagyon eredményesek 

voltak. Jövőre a Szent László napot is szeretnék megtartani.  

 

Rába Kálmán képviselő szól arról, hogy nem szabadna a kisebbségek esetében ekkora 

különbségeknek lenni, s a helyén kellene kezelni őket, mert jelenleg vannak 

egyenlők és egyenlőbbek. 

 

Kerekes Ferenc Béla tanácsnok a romák helyzetéről tájékoztatja a testületet. Elsősorban 

anyagi gondokra panaszkodnak, de ő személy szerint úgy véli, hogy ezek nem 

olyan jelentősek.  

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztatásul elmondja, hogy 5 helyi önkormányzat kell 

ahhoz, hogy területit alakíthassanak, s ebben az esetben biztosítva lennének a 

működés feltételei. 

 

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

 

 

 

32/2013. (VI. 28.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas megyében élő nemzetiségek helyzetéről szóló tájékoztatót 

tudomásul veszi. 

 

 

Az 5. tárgysorozat tárgyalása 

Az agrártermelés és vidékfejlesztés helyzete és feladatai Vas megyében 

 

 

Dr. Póczik István, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vas Megyei Igazgatósága 

igazgatója megköszöni a testületnek, hogy az agrárgazdaság témakörével 

foglalkozik, hiszen az ágazat nagyon meghatározó a jövő szempontjából. Az 

agrárkamara kötelező tagsággal rendelkezik, s profillal is. A kollégákat ő válogatta 

ki, akik ebbe a munkába beleszülettek, így munkájukért vállalja a felelősséget. Eddig 

országos szinten is az építkezés folyt, most ez történik a megyében is. Biztosítaniuk 

kell mind a területi, mind pedig a szakmai képviseletet. Ezt az igazgatóság végzi. 

 

Dr. Szép Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vas Megyei Igazgatósága igazgatója 

vetített képes előadásában kitér a vidékfejlesztésre is, amennyiben az az ő területüket 

érinti. Bemutatja Vas megye természeti adottságait, a földterület művelési ág szerinti 

megoszlását. A földterület a megyében csökkenő, de ez elsősorban a beruházások, 

építkezések következtében van így. Az ágazat 3 év alatt 33 milliárd Ft támogatásban 

részesült. A gyümölcstermesztés nagyjából szinten van tartva. A szántóföldi 

növénytermesztés sikerágazatnak mondható. A szerves trágya használat sajnálatosan 

visszaesett az állatállomány csökkenése miatt. A savanyú talajok a jellemzőek. A 

vidékfejlesztésre az agráriumnak is fel kell készülnie. A legfontosabb a 

búzatermesztés és a repcetermesztés, itt növekedés tapasztalható, míg a kukorica, 

árpa termesztése csökkent. A termésátlagok az országos adatok között a legjobbak 

között szerepelnek, kivételt képez a napraforgó termesztése. Az állattenyésztés 
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munkaigényes ágazat. A vidéki munkahelyek megtartásában azonban fő szerep jutna 

az állattenyésztésnek. Az erdőgazdálkodás stabil ágazatnak mondható. Szakirányú 

támogatásra lenne szükség ezen a területen is. A fakitermelésben csökkenés 

tapasztalható. A vadgazdálkodást tekintve a vaddisznó állomány nő.  

 

Patyi Elemér képviselő elmondja, hogy a tájékoztató egy agrár szakanyag, melyből 

hiányoznak a 2012. évi adatok. A vidékfejlesztésről személy szerint többet szeretett 

volna hallani. Az agrárium hatásairól sem hallott semmit. Az embereket hiányolta az 

anyagból, mégpedig azt, hogy hány főt foglalkoztat a megyében a mezőgazdaság? 

Hol szívja fel az agrárgazdaság a munkaerőt? Az ipari létszám csökkenése ugyanis 

elsősorban a falvakban csapódik le. A támogatások nem hatnak ösztönzőleg a 

munkaerő növelésére.  

 

Kerekes Ferenc Béla tanácsnok sajnálatának adott hangot azért, hogy a bizottsági ülésre az 

előadók nem tudtak eljönni. Véleménye szerint ez az anyag egy helyzetfelmérés. 

Számára úgy tűnik, hogy az ágazatban kihasználjuk az előnyeiket. 

 

Rába Kálmán képviselő véleménye szerint a TSZ-ek megszűnésével a föld koncentrációs 

előnyeit „elbuktuk”. A takarmány árak magasak. A családi gazdáknak maguknak 

kell szövetkeznie.  

 

Dr. Póczik István, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vas Megyei Igazgatósága elnöke 

válaszol a felvetésekre, kérdésekre. Az agrárkamara nem jogalkotó, hanem 

érdekképviselet.1990-ben volt a kárpótlási törvény. Eladták a földek nagy részét. 

Gyakorlatilag most is ez lenne, ha nem lenne szabályozva. Elmondja, hogy a világot 

4 multi cég képviseli a növénytermesztésben, nekik lehet eladni. Ebben nem lát 

előrelépést. A Gazdakörök elnökeként ismeri a problémát. A munkában könnyű  

hibát találni, de azt megoldani idő kérdése is. A gyakorlati problémákat is orvosolni 

kell. Jó példa erre az útalap bevezetése, aki használja az utat, az fizessen érte. A 

törvények azért jók, de az ellenőrzés már nem az agrárkamara feladata. A hibák már 

nem most keletkeztek. A TSZ-ek idején a fiatalok eltűntek a falvakból, most pedig 

nincs vállalkozó. 

 

Dr. Szép Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vas Megyei Igazgatósága igazgatója 

a foglalkoztatással kapcsolatos kérdésre reagál. Az agrárkamara tanácsadással is 

foglalkozik a falugazdászokon keresztül. A vidékfejlesztési támogatások az 

agráriumot gazdagítják. Vannak kistermelők is, akik foglalkoztatnak 

alkalmazottakat. A birtokvédelemnél pedig az erdőgazdálkodásról beszélt, nem a 

mezőgazdaságról. Az adatok a KSH-tól származnak. 

 

Básthy Béla tanácsnok megjegyzi, hogy az agrárkamara nem a vidékfejlesztésért felelős 

szervezet.  

 

Patyi Elemér képviselő ezzel egyetértve megjegyzi, hogy a támogatásokat ebben az esetben 

nem vidékfejlesztési támogatásként kell megfogalmazni, hanem agrárfejlesztésként. 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a tájékoztatót. 

 

A testület 12 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett meghozza a következő határozatot: 
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33/2013. (VI. 28.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas megyei agrártermelés és az ehhez kapcsolódó vidékfejlesztés 

helyzetéről és feladatairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  

 

 

 

A 6. tárgysorozat tárgyalása 

Javaslat a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács átalakításával kapcsolatos 

tagdelegálásról 

 

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

határozati javaslatot. 

 

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

 

 

34/2013. (VI. 28.) számú határozat 

 

 

Vas Megye Közgyűlése a „Javaslat a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács átalakításával 

kapcsolatos tagdelegálásról” című előterjesztést elfogadja, és Vas Megye Önkormányzata 

részéről a Tanácsba második tagként Beni Ferenc területfejlesztési főtanácsost delegálja. 

 

Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

A 7. tárgysorozat tárgyalása 

Tájékoztató az ifjúság egészségügyi állapotáról, különös tekintettel a 

drogprevencióra 

 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke köszönti Dr. Stánitz Éva megyei tisztifőorvos asszonyt, s 

gratulál a Semmelweis nap alkalmából részére adományozott magas rangú városi 

kitüntetéséhez. 

 

Kerekes Ferenc Béla tanácsnok köszönetét fejezi ki a kiválóan összehozott szakmai 

tájékoztatóért. A bizottságuk azt megtárgyalta, s nagyon színvonalasnak találta. 

 

Dr. Stánitz Éva megyei tisztifőorvos rövid szóbeli kiegészítést fűz a tájékoztatóhoz. 

Elmondja, hogy a 0-18 éves korosztály egészségi állapota nem marad el a Nyugat-

európai átlagtól, s ez közelít a 65 év felettieknél is. A 18-65 éves korosztálynál 

jellemző sajnos a korai halálozás. Az elvégzett kérdőíves felmérésük nagyon sok 

érdekes kérdésre mutat rá. A fiatalok egészségi állapotán a drogokkal nagyot lehet 

rombolni. A droghasználatát nagyon sok tényező befolyásolja, elsősorban a családi 

helyzet, iskolai helyzet, attitüd a droggal szemben. A fiatalok droghasználatát 

tankerületi szinten próbálják kezelni. Nem elég ugyanis a középiskolában a 

drogprevenció, ott már késő. A fiatalok tudják, hogy hozzáférési probléma 

egyáltalán nincs. 970 db felmérésből egyetlen egy jelzés sem jött arra vonatkozóan, 
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hogy nem tudja, hogyan tudna hozzájutni a droghoz. Ez nagyon is elgondolkoztató. 

2012. évben 527 alkalommal vizsgálták, hogy volt-e droghasználat a rosszullét 

mögött, ugyanakkor 2013-ban már az első félév folyamán 444 alkalommal.  

 

Kovács Endre képviselő elmondja, hogy a megelőzéssel több szervezet is foglalkozik, 

véleménye szerint az ellenőrzéssel van a probléma.  

 

Dr. Stánitz Éva megyei tisztifőorvos válaszában elmondja, hogy az ő általa vezetett 

szervezet csak a dohányzással foglalkozhat, a kereskedőknek lenne feladata benne. 

Elsősorban azonban a keresletet kellene csökkenteni.  

 

Kerekes Ferenc Béla tanácsnok utal arra, hogy Vas megyében volt a legtöbb lerészegedés. 

 

Básthy Béla tanácsnok költői kérdésként veti fel, hogy mit is várunk a dohányzás 

szabályozásától. 

 

Dr. Stánitz Éva megyei tisztifőorvos elmondja, hogy nem ellenőrzik a szabályok betartását. 

 

Patyi Elemér képviselő az alkohol fogyasztásával kapcsolatban elmondja, hogy bárki főzhet 

pálinkát, de azt saját használatra. Ehhez egy-egy személynek naponta legalább fél 

litert el kell fogyasztania. Ez a helyzet is nonszensz. 

 

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

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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

 

 

 

35/2013. (VI. 28.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés az ifjúság egészségügyi állapotáról, különös tekintettel a 

drogprevencióra című tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

 

 

A 8. tárgysorozat tárgyalása 

Címzetes főjegyzői címhez kapcsolódó címjuttatás kifizetéséről 

 

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: 

 

 

36/2013. (VI. 28.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés Dr. Kun László címzetes megyei főjegyző részére 2013. évre 

egyösszegű, bruttó 927.600,- Ft címpótlékot állapít meg, melynek kifizetési határideje 2013. 

július 1. nap. 
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A közgyűlés a bruttó 927.600.- Ft juttatás és járulékai fedezetét a 2013. évi költségvetésében a 

hivatal rendszeres személyi juttatásainak terhére biztosítja, a fedezet átcsoportosításáról Vas 

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

rendeletének soron következő módosításakor gondoskodik. 

 

Felelős:            a közgyűlés elnöke 

Határidő:        2013. július 1. 

 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke zárt ülés tartását rendeli el a 9-10. tárgysorozat 

tárgyalásánál. 

 

 

 

A zárt ülés döntései az alábbiak: 

 

 

37/2013. (VI. 28.) számú határozat 

 

 A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Értéktár Bizottság Működési Szabályzatát – 

az előterjesztés szerint – elfogadja; 

 A Vas Megyei Értéktár Bizottság tagjainak Tausz Istvánt, dr. Nagy Zoltánt, Kerekes 

Ferenc Bélát, Rácz Károlyt, Birkás Istvánt és az Őrségi Nemzeti Park mindenkori 

igazgatóját megválasztja. 

 

 

Felelős:             a közgyűlés elnöke 

Határidő:         azonnal  

 

 

38/2013. (VI. 28.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

 a Rumi Többcélú Gyógypedagógiai Intézmény működésének 60., 

 a jánosházi Szent Imre Általános Iskola fennállásának 20., 

 a  Burgenlandi Magyar Kultúregyesület működésének 45. és 

 Vasvár Város Tűzoltósága alapításának 130. évfordulója alkalmából utólagos 

jóváhagyással 

elismerő oklevelet adományoz. 

 

Felelős:            a közgyűlés elnöke 

Határidő:        a jubileumi évfordulók napja 

 

 

Az ülés 11.50 órakor nyílt keretek között folytatódik. 

 

Patyi Elemér képviselő szóvá teszi, hogy kérte az SZMSZ módosítását levélben. 
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Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke válaszol. A kérés esemény utáni, a hozzászólások 

lehetősége eddig sem volt korlátozva a testület ülésén. Több tárgy nem lévén az ülést 

11.55 órakor berekeszti. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kun László Kovács Ferenc 

címzetes megyei főjegyző a közgyűlés elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


