
Jegyzıkönyv 
 

Készült: a Vas Megyei Közgyőlés 2013. szeptember 27-én 10.00 órától a Megyeháza 
Dísztermében megtartott nyílt ülésérıl 

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

Básthy Béla, Fehér László, Kerekes Ferenc Béla, Kovács Endre, Nagy Gábor, Pajor 
András, Patyi Elemér, Sıre Zoltán, Szabó József, Szijártó László, Tausz István Béla 
közgyőlési tagok; 

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

Stankovits György megyei aljegyzı, Holdosi Dániel területfejlesztési 
titkárságvezetı, Winkelbauer Katalin pénzügyi csoportvezetı, Kovács Vince, a Vas 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke (az 5. tárgysorozatnál), Vörös László 
régióvezetı (a 6. tárgysorozatnál), Avas Zoltán, a Vas Megyei Kormányhivatal 
Földmővelésügyi Igazgatóság igazgatója (a 7. tárgysorozatnál), Bodó Imre, a NIF 
ZRt. budapesti irodavezetıje és Wagner Balázs a NIF ZRt. Nyugat-dunántúli 
Irodájának munkatársa (a 9. tárgysorozatnál) 

 
Az ülésrıl távol maradtak:  Rába Kálmán képviselı (igazoltan), Szakács Marcell képviselı 
 
 
Kovács Ferenc, a közgyőlés elnöke a megye indulójának meghallgatása után üdvözli a 

közgyőlés tagjait és a résztvevıket. Megállapítja, hogy az ülésen 13 képviselı van 
jelen, távol van 2 képviselı, ezért az ülés határozatképes, így azt megnyitja. 
Bejelenti, hogy napirend elıtti felszólalásra – tudomása szerint – senki nem 
jelentkezett. Szavaztat az ülés tárgysorozatáról azzal a módosítással, hogy a testület 
10. tárgysorozatként tárgyalja meg a Társadalomtudományok és Európa-
tanulmányok Intézete Alapítvány szerzıdésének módosítására irányuló 
elıterjesztést. Ezzel a 10-12. tárgysorozatok számozása 11-13-ra változik. 

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

39/2013. (IX. 27. számú határozat 
 

A közgyőlés az ülés tárgysorozatát az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. Beszámoló a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, 
eseményekrıl 

2. Beszámoló a Vas Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi 
végrehajtásáról 

3. A Vas Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési elıirányzatainak 1. számú 
módosítása 

4. A megyei önkormányzatok tartalékából kiegészítı támogatás igénylése 2013. évre 
5. A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tevékenységének bemutatása, különös 

tekintettel a megyei szakmunkásképzés helyzetére 
6. Tájékoztató az E-ON Észak-Dunántúli Áramszolgáltató Zrt tevékenységérıl 
7. A mezıgazdaság, vadászat és halászat helyzete Vas megyében 
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8. Letéti szerzıdés kötése a Sárvári Nádasdy Ferenc Múzeummal mőtárgymásolatok 
elhelyezésérıl 

9. Vas megyei és Vas megyét érintı közútfejlesztési projektek bemutatása 
10. A Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete Alapítvány szerzıdésének 

módosítása 
11. 2013. október 23-i kitüntetések adományozása 
12. Gayer Emlékplakett adományozása 
13. Elismerı oklevelek adományozása 

 
 

1. tárgysorozat 
Beszámoló a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl 

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

beszámolót. 
 
A testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következı határozatot: 
 
 

40/2013. (IX. 27.) számú határozat 
 

A közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
 

2. tárgysorozat 
Beszámoló a Vas Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi 

végrehajtásáról 
 
 

Kovács Ferenc, a közgyőlés elnöke megkérdezi a pénzügyi és ügyrendi bizottság elnökét, 
hogy van-e szóbeli kiegészítıje. 

 
Nagy Gábor tanácsnok kiegészíti az elıterjesztést. A megyei önkormányzat 2013. I félévi 

mőködése a fegyelmezett és takarékos gazdálkodásnak köszönhetıen 
kiegyensúlyozott volt, likviditási problémák nem jelentkeztek. A zökkenımentes 
mőködés pénzügyi fedezetét a központi költségvetési támogatás és a 2012. évi 
pénzmaradvány biztosította. 
 
A bér és járulékok tekintetében arányos a teljesítés. A tervezetthez képest 
megtakarítás a dologi kiadásoknál jelentkezik. Oka a szigorú és takarékos 
gazdálkodás, illetve az elhalasztható kiadások 2. félévre történı átütemezése a 
biztonságos mőködés érdekében Év végéig itt nem várható megtakarítás.  
 
Az ÁROP pályázatból tervezett 50 M Ft támogatás ügyében az I. félévben nem 
született meg a támogatói döntés. Fejlemény ez ügyben október hónapban várható. 
A pályázható összeg emelkedik, de a támogatás felhasználását feladatokkal terhelik. 
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A pályázatok tekintetében a rendelkezésre álló források szabták meg a kiadások 
teljesülését. Itt saját forrás bevonására nincs lehetıség, az I. félévben az NFÜ elıleg 
fedezte a jelentkezı kötelezettségeket, így a teljesítés az I. félév végén 18 % . 
Összegezve megállapítható, hogy az önkormányzat mőködése az I. félévben 
zökkenımentesen alakult, 2012. évi pénzmaradvány bevonásával biztosított volt a 
mőködés pénzügyi fedezete.  
 
A félévi beszámoló elıterjesztését a pénzügyi és ügyrendi bizottság megtárgyalta és 
javasolja, hogy a közgyőlés fogadja el a Vas Megyei Önkormányzat 2013. I. félévi 
összevont gazdálkodása helyzetérıl adott beszámolót. 

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

bocsátja az elıterjesztést a kiegészítéssel együtt.  
 
A testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következı határozatot:  
 
 

41/2013.(IX. 27.) számú határozat 
 

A közgyőlés  
 

1. elfogadja a Vas Megyei Önkormányzat 2013. I. félévi összevont gazdálkodása 
helyzetérıl szóló beszámolót; 

2. megbízza elnökét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a követelések 
szerzıdésszerő teljesítésének biztosítása érdekében. 

 
Felelıs:             a közgyőlés elnöke 
Határid ı:         azonnal 
                          beszámolásra: 2013. december 15.   
 
 

3. tárgysorozat 
A Vas Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési elıirányzatainak 1. számú 

módosítása 
 
 

Kovács Ferenc, a közgyőlés elnöke megkérdezi a pénzügyi és ügyrendi bizottság elnökét, 
hogy van-e szóbeli kiegészítıje. 

 
Nagy Gábor tanácsnok kiegészíti az elıterjesztést. Tájékoztatja a testületet arról, hogy az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §-ában elıírja, hogy a helyi 
önkormányzat, valamint a felügyelete alatt álló költségvetési szerv költségvetését a 
közgyőlés módosíthatja szükség szerint, de legkésıbb december 31-i hatállyal. 

 
A költségvetés módosítására vonatkozó indítvány a 2013. augusztus 31-ig 
bekövetkezett változásoknak a költségvetési rendeletben történı átvezetésére tesz 
indítványt.  
A módosítást befolyásoló jelentısebb költségvetési tételek: 
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Nem tervezett bevételek jelentkeztek központi forrásból (2013. évi bérkompenzáció 
577 e Ft, 2013. évi prémiuméves foglalkoztatás támogatása 1.462 e Ft). A Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium a területfejlesztési feladatokra 2013. évben 4.170 e Ft 
támogatást biztosít önkormányzatunk részére. Ezen túlmenıen a közgyőlés által 
jóváhagyott 2012. évi pénzmaradvány felhasználás miatt szükséges a költségvetés 
módosítása.  

 
Kiadási oldalon a közgyőlés I. félévi döntései (fıjegyzıi címpótlék fedezetének 
megteremtése közgyőlés határozata alapján 928 e Ft), illetve a dologi kiadások 
közötti átcsoportosítás került a módosítás elıterjesztésébe. 

 
A létszám tekintetében a 2 órás fıépítész álláshely bıvítésre kerül 8 órás álláshelyre.  
A bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és javasolja a közgyőlésnek a Vas Megyei 
Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl alkotott 3/2013. (II. 18.) sz. 
önkormányzati rendeletének – az elıterjesztés melléklete szerinti tartalommal 
történı módosítását, illetıleg a rendelet – tervezet – elfogadását. 

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

bocsátja a rendelet módosítását. 
 
A testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja a 8/2013. (X. 7.) önkormányzati 

rendeletét, melyet a jegyzıkönyv melléklete tartalmaz. 
 

 
4. tárgysorozat 

A megyei önkormányzatok tartalékából kiegészítı támogatás igénylése 2013. évre 
 
 
Kovács Ferenc, a közgyőlés elnöke megkérdezi a pénzügyi és ügyrendi bizottság elnökét, 

hogy van-e szóbeli kiegészítıje. 
 
Nagy Gábor tanácsnok nem kíván szóbeli kiegészítést főzni az elıterjesztéshez. 
 
Kerekes Ferenc Béla tanácsnok tájékoztatja a testületet arról, hogy a társadalmi és civil 

kapcsolatok bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, s nagy örömmel vették 
tudomásul, hogy a civil kapcsolatok támogatására a testület 5 M Ft-ot biztosított. 
Eddig több mint 30 civil szervezet kapott támogatást, de év végéig a 40-et is el 
fogják érni. Tervezik, hogy a nemzetiségek és a sport támogatására is próbálnak 
támogatást igényelni. Ez nagyon fontos lenne, hiszen komoly eredményekrıl tud 
már most is beszámolni.  

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

bocsátja az elıterjesztést a kiegészítéssel együtt.  
 
 
A testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következı határozatot:  
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42/2013. (IX. 27.) számú határozat 
 

Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése a 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet alapján 37 M 
Ft összegben pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz a megyei önkormányzati tartalék 
terhére nyújtandó támogatás érdekében. 
 
Felelıs:                a közgyőlés elnöke 
Határid ı:            azonnal 
 
 

5. tárgysorozat 
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tevékenységének bemutatása, különös 

tekintettel a megyei szakmunkásképzés helyzetére 
 

Kovács Vince, a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke tájékoztatja a testületet 
arról, hogy az elıterjesztést két bizottság is tárgyalta. Megköszönte, hogy a testület 
napirendre tőzte a kamara tevékenységének bemutatását. Kérte, hogy elıször tegyék 
fel a képviselık kérdéseiket, s majd azt követıen rövid kiegészítést főz az 
elıterjesztéshez. 

 
Fehér László frakcióvezetı a szakmunkásképzéssel kapcsolatban arról érdeklıdött, hogy a 

megyei oktatási rendszerbe bele tud-e szólni a kamara, mivel az építıipari képzés 
évek óta nem változott a megyében. 

 
Kovács Vince, a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke válaszol a kérdésre. Az 

elmúlt évek során mőködtek a regionális fejlesztési és képzési bizottságok, s mindig 
ık határozták meg, hogy melyik megyében milyen szakmákat kell oktatni. A 
létszám már más kérdés. Korábban regionálisan volt lebontva a szakképzés, amely 
nem felelt meg az ott meglévı igényeknek. Most úgy néz ki, hogy ez megyénként 
lesz szabályozva, figyelembe véve az ott helyben lévı igényeket. Ezt támogatja a 
parlament és a kormányzat is. Bár vitára ad okot, hogy nem a városok a fenntartói az 
iskoláknak. Ez most megyei jellegő elosztásban mőködik. Azt tapasztalták, hogy 
vannak egymástól 20 km-re lévı olyan intézmények, ahol párhuzamos oktatás folyik 
7-8 fıvel. A kamara befolyása annyiban változik a jövıben, hogy a parlament elé 
kerül a gazdaság által jelzett igényeknek a prioritása az iskolákban folyó szakképzést 
illetıen. Visszavettük a mintát a németektıl. 40 %-ra kellene felmenni annak az 
aránynak, hogy kielégítsük a szükséges munkaerıt. A szakképzést nem a 
pedagógusoktól kell függıvé tenni, nem az dönti el az oktatás kérdését, hogy milyen 
oktatók állnak rendelkezésre, hanem, a gazdasági igény fogja motiválni a 
szakmunkásképzést. Nem pedagógus irányultságúnak, hanem gazdaság 
irányultságúnak kell lenni a szakképzésnek. A jelek jó irányba mutatnak jelenleg. 

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

bocsátja az elıterjesztést. 
 
A testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következı határozatot: 
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43/2013. (IX. 27.) számú határozat 
 

A Vas Megyei Közgyőlés a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tevékenységének 
bemutatása, különös tekintettel a megyei szakmunkásképzés helyzetére címő tájékoztatót 
köszönettel tudomásul veszi. 
 
Felelıs:                a közgyőlés elnöke 
Határid ı:            azonnal 
(Kovács Ferenc, a közgyőlés elnöke bejelenti, hogy a 6. tárgysorozat tárgyalására 
közmeghallgatás keretében kerül sor.) 
 
 

6. tárgysorozat 
Tájékoztató az E-ON Észak-Dunántúli Áramszolgáltató Zrt tevékenységérıl 

 
Vörös László régióvezetı köszöni a lehetıséget, hogy bemutathatja az E.ON mőködését. 

Elmondja, hogy nagyon sok gondot okoz a fák gallyazása. Mőködtetnek egy olyan 
programot, hogy minden egyes üzemzavart ki tudjanak vizsgálni. 138 percrıl már 88 
percre le tudnak menni az ügyfelek zavartatásánál. Ennek javítására törekednek a 
jövıben is.  

 
Fehér László frakcióvezetı elmondja, hogy most nincs minden településen szakember, mint 

régen volt, hanem központi telefonos szolgáltatás áll csak rendelkezésre. 
Indítványozza, hogy vizsgálják felül a szakember létszámot. Két pályázaton is 
nyertek Celldömölkön. Ezekben az ügyekben kellene az E.ON-nal is egyeztetni.  

 
Patyi Elemér képviselı szól arról, hogy a termıföldekbıl sok területet vesznek el a 

vezetékjog kapcsán. Az erdıtulajdonosoknak óriási károkat okoznak ezzel. 
Indítványozza, hogy vegyék meg azt a területet, mivel a tulajdonosnak a tulajdoni 
joga megmarad, de nincs belıle haszna. 

 
Kovács Ferenc, a közgyőlés elnöke arról érdeklıdik, hogy miért nem egyeztet az E.ON a 

tulajdonosokkal a növények kivágása kapcsán. A tájékoztatásra mindenképpen 
szükség lenne a növények megóvása érdekében. 

 
Vörös László régióvezetı szól arról, hogy 90 fı hálózati szerelıvel rendelkeznek 

pillanatnyilag. A felújításoknál természetesen együttmőködnek Celldömölkkel.  
 
Patyi Elemér képviselı a csemetekertek létesítésével kapcsolatban szólal fel. Törvényi 

szabályozás kellene erre vonatkozóan, de az is megoldást jelentene, ha az tartaná 
karban a területet, aki azt valójában használja. 

 
Vörös László régióvezetı válaszol a felvetésekre. Üzemzavar esetén valóban elég sok kárt 

okoznak, de ezt minden esetben megtérítik a tulajdonosoknak. 
 
Kovács Ferenc, a közgyőlés elnöke további kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra 

bocsátja a tájékoztató elfogadását, s a közmeghallgatást berekeszti. 
 
A testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozza a következı határozatot. 
 



 7 

44/2013. (IX. 27.) számú határozat 
 

A Vas Megyei Közgyőlés az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató ZRt. tevékenységérıl 
szóló tájékoztatót köszönettel tudomásul veszi. 
 
Felelıs:                a közgyőlés elnöke 
Határid ı:            azonnal 
 
 

7. tárgysorozat 
A mezıgazdaság, vadászat és halászat helyzete Vas megyében 

 
Avas Zoltán, a Vas Megyei Kormányhivatal Földmővelésügyi Igazgatóság igazgatója 

vetített képes szóbeli kiegészítést főz az elıterjesztéshez. Kiemel még néhány 
területet, amelyre vonatkozóan a bizottsági ülésen is nagyobb érdeklıdés volt. Szól a 
halászatról, a horgászati tilalomról a Marcalon, amely már feloldásra került. 
Horgászni lehet, de a halat elvinni nem lehet.  A vadászatról is szól röviden. A 
vadgazdálkodók és a mezıgazdasági termelık ellentéteirıl tesz említést. A 
gímszarvas és a vaddisznók kilövéseket emeli ki, mint feladatot. Az idısebb 
állományt kell kilıni elsısorban. A gímszarvasok élıhelye kisebb a megyében, 
ehhez képest a vadászterületek ennél sokkal kisebbek. Vadkárokról is említést tesz. 
Kiemeli a vadgazdálkodók és a mezıgazdasági termelık között meglévı ellentétet. 
Kevesebb és gyengébb minıségő takarmány kerül ki a vadakhoz, mivel a 
szántóföldek és mezık mérete folyamatosan csökken. Szól a mezıgazdasági 
termékek termésátlagairól. Az árak folyamatosan csökkentek. Rendkívüli 
események voltak: az árvíz és a jégkár. A csapadék eloszlásában óriási eltérések 
vannak. Az árak csökkenı tendenciája miatt a jövedelmezıség romlik. A földárak 
elszabadultak 2,5-3 M Ft/ha. A szaktanácsadás állami pénzbıl nagyon nehezen 
finanszírozható. Nincs meg a megfelelı hálózat hozzá a pénzhiány miatt, holott ez 
lenne nagyon fontos. 

 
Szabó József képviselı a vadkárokkal kapcsolatban szól, mégpedig a közlekedési 

vadkárokról. Aki autózik, s elüt egy vadat, az nem elkövetı. A jogi helyzet felıl 
érdeklıdik. 

 
Avas Zoltán, a Vas Megyei Kormányhivatal Földmővelésügyi Igazgatóság igazgatója 

válaszol. Mindkét oldal felelıs. Amíg él a vad, addig az államé. Amikor elhullik 
baleset következtében, akkor a gépjármő vezetıje a felelıs, s csak a casco van rá. Itt 
jogi szabályozás kellene. 

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

bocsátja az elıterjesztést a szóbeli kiegészítéssel együtt. 
 
A testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következı határozatot: 
 
 

45/2013. (IX. 27.) számú határozat 
 

A Vas Megyei Közgyőlés a mezıgazdaság, vadászat és halászat helyzetérıl Vas megyében 
címő tájékoztatót köszönettel tudomásul veszi. 
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Felelıs:                a közgyőlés elnöke 
Határid ı:            azonnal 
 
 

8. tárgysorozat 
Letéti szerzıdés kötése a Kıszegi Városi Múzeummal mőtárgymásolatok elhelyezésérıl 

 
 

Dr. Kun László címzetes megyei fıjegyzı szóbeli kiegészítést főz az elıterjesztéshez. 
Félreértette, s azért a sárvári múzeum került bele az elıterjesztésbe. 

 
Básthy Béla tanácsnok megköszönte a bizalmat. Ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy 

megfelelıen fogják kezelni ezeket az értékes tárgyakat. 
 
(Patyi Elemér képviselı elment.) 
 
Kovács Ferenc, a közgyőlés elnöke kérte, hogy minél elıbb oldják meg az elszállítását. 
 
A testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozza a következı határozatot: 
 
 
 

46/2013. (IX. 27.) számú határozat 
 

A Vas Megyei Közgyőlés letéti szerzıdést köt a Kıszegi Városi Múzeummal 
mőtárgymásolatok elhelyezésérıl. 
 
Felelıs:                a közgyőlés elnöke 
Határid ı:            azonnal 
 
 

9. tárgysorozat 
Vas megyei és Vas megyét érintı közútfejlesztési projektek bemutatása 

 
Bodó Imre, a NIF ZRt. budapesti irodavezetıje a gyorsforgalmi utakról tud kérdésekre 

válaszolni, Wagner Balázs, a Nyugat-dunántúli iroda munkatársa pedig a többi 
útról. 

 
Kovács Ferenc, a közgyőlés elnöke a Felsıszölnök-Kétvölgy közötti útról érdeklıdik.  
 
Wagner Balázs, a Nyugat-dunántúli iroda munkatársa válaszol. A Fıvárosi Bíróság 

döntése a héten megszületett, de még nem került ki. İk ezért ugyanúgy folytatják a 
munkát, ahogy eddig, szerzıdésszerően. 

 
Szabó József képviselı a 86-os úttal kapcsolatban érdeklıdik, mégpedig arról, hogy 

harmadik éve mindig három évre vannak a megvalósítástól. Ez már egy szlogen. 
Megkérdezi, hogy most mi a végleges határidı, amire várható az elkészülése. 
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Nagy Gábor tanácsnok szól a Körmend és Szombathely között épülı útról, amely roham 
léptekben készül, valószínőleg határidıre meg is lesz. Ugyanakkor érdeklıdik arról 
is, hogy a Zala Vas megye határ közötti útról a szerzıdés megköttetett-e. 

 
Wagner Balázs, a Nyugat-dunántúli iroda munkatársa válaszol. Elıször a Szelestétıl 

kezdıdı szakaszról szól. A Csorna elkerülı szakasz elkezdıdött. A Szeleste-Csorna 
szakasz több mint 40 km. Két ütemben valósul meg. A régészeti munkák a nyáron 
befejezıdtek. Szerzıdéskötésre napokon belül sor kerül. Október közepére várhat a 
munkaterület rendelkezésre állása is. Hegyfalu-Csorna szakaszra október közepén 
várható a kivitelezési szerzıdés megkötése. Forrás hozzárendelésére ígéret van 
októberre. I. szakasz 23 hónap, tehát 2015. október végére várható a befejezés. Ez 
úgy néz ki, hogy tartható lesz. A II. szakasz 33,4 km-es és a 31 mőtárgy 
elkészülésének átfutási ideje 36 hónap, tehát 2016 év vége. Jelenleg a kivitelezı 
kiválasztása folyik. 250 M ft volt feltárásra és 290 M Ft a földmunkákra. Jelenleg 
még pótkisajátítások vannak folyamatban.  

               A Körmend- Egyházasrádóc közötti útszakasz ütemterv szerint készül, valószínőleg 
a határidı teljesíthetı lesz. A folytatás 11,5 t-ra való megerısítés, Nádasd-Katafa 
elkerülı út szeptemberben elindult volna, de munkaterület csak a jövı héttıl lesz 
várható. Bíznak benne, hogy a munkák október végén elkezdıdnek. 

 
Kovács Ferenc, a közgyőlés elnöke szól arról, hogy a 86-os úton négy szakaszon is várható 

felújítás, ahol az aszfaltba gumiszerő anyag kerül beépítésre, s ezzel a zajcsökkentés 
is megoldható lesz. 

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

47/2013. (IX. 27.) számú határozat 
 

A Vas Megyei Közgyőlés a Vas megyei és Vas megyét érintı közútfejlesztési projektek 
bemutatását köszönettel tudomásul veszi. 
 
Felelıs:                a közgyőlés elnöke 
Határid ı:            azonnal 
 
 
 

10. tárgysorozat 
A Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete Alapítvány szerzıdésének 

módosítása 
 

Kovács Ferenc, a közgyőlés elnöke szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

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