
Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2013. november 30-án 9.00 órától a Megyeháza 

Dísztermében megtartott nyílt üléséről 

 

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

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

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

Tausz István Béla, Szijártó László közgyűlési tagok; 

 

Igazoltan távol: Pajor András, Rába Kálmán közgyűlési tagok. 

 

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

Stankovits György megyei aljegyző, Holdosi Dániel titkárságvezető, Futó Mariann 

költségvetési munkatárs; 

 

Egyéb résztvevők: Prof. Dr. Tóth Ferenc (napirend előtt), 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 13 fő közgyűlési tag részvételével az ülés 

határozatképes, 2 fő nincs jelen, akik távolmaradásukat az ülés előtt írásban 

bejelentették, majd az ülést megnyitja. Bejelenti, hogy napirend előtti felszólalásra 

nem jelentkezett senki.  

 

               Átadja Prof. Dr. Tóth Ferencnek, az MTA Bölcsészettudomány Kutatóközpont 

munkatársa részére az október 23-a alkalmából adományozott „Vas Megye 

Berzsenyi Dániel Díj”-at. 

 

               Szavaztat az ülés tárgysorozatáról azzal, hogy a zárt ülés napirendjei között tárgyalja 

a testület a 8. tárgysorozatot: a 2014-2020-as európai uniós operatív programokhoz 

illeszkedő megyei területfejlesztési részdokumentumokat előkészítő Megyei 

Tervkoordinációs Testület (MTT) megalakításáról szóló előterjesztést. 

 

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

 

 

52/2013. (XI. 30.) számú határozat 

 

 

A közgyűlés az ülés tárgysorozatát az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Nyílt ülés keretében tárgyalja: 

 

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

eseményekről 

2. A Vas Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója 

3. A Vas Megyei Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tevékenysége 

4. Tájékoztató a Vas Megyei Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásának 

helyzetéről  
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5. Tájékoztató a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület munkájáról 

6. A Vas Megyei Területfejlesztési Koncepció miniszteri jóváhagyásra való 

felterjesztéséről 

7. A Vas Megyei Területfejlesztési Koncepció miniszteri jóváhagyásra történő 

felterjesztéséről 

 

 

Zárt ülés keretében tárgyalja: 

 

8. A 2014-2020-as európai uniós operatív programokhoz illeszkedő megyei 

területfejlesztési részdokumentumokat előkészítő Megyei Tervkoordinációs Testület 

(MTT) megalakítása 

9. Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa 

Alapító Okiratának módosítása 

10. Elismerő Oklevelek adományozása 

11. Vas Megyei Értéktár Bizottság elnökének megválasztása 

 

 

1. tárgysorozat 

Beszámoló a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke bejelenti, hogy az írásbeli előterjesztés az ülés előtt 

került kiosztásra. 

 

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

 

 

53/2013. (XI. 30.) számú határozat 

 

A közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

 

2. tárgysorozat 

A Vas Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója 

 

 

Nagy Gábor tanácsnok, a pénzügyi és ügyrendi bizottság elnöke tájékoztatja a testületet 

arról, hogy a bizottság a az előterjesztést megtárgyalta. Megállapította, hogy a megyei 

önkormányzatok kötelező feladat- és hatásköri rendszerében, valamint annak 

finanszírozásában – a 2012. évi jelentős változást követően – 2014. évben nem várható 

változás. Az ígért un. megyei önkormányzati külön-törvény várhatóan nem készül el a ciklus 

végéig. Kisebb változások történtek a területrendezési törvényben, s előkészítés alatt áll a 

megyei önkormányzatoknak a területfejlesztési és vidékfejlesztési munkában való 

részvételének pontosítása.  

 

A megyei önkormányzatok működésének állami támogatása a benyújtott költségvetési 

törvényjavaslat szerint változatlan nagyságrendű, azaz azonos az ez évi pénzösszeggel. Ez 

továbbra is csak a működési kiadások teljesítésére nyújt fedezetet. A területfejlesztéssel, 
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területrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátását további központi – alapvetően pályázat útján 

elnyerhető – források fogják biztosítani. 

 

A megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének elkészítése során kizárólagos célként kell 

biztosítani a kötelező feladatok ellátását, s az önkéntes feladatok vállalását csak az ezt 

meghaladó pénzügyi források, bevételek terhére lehet eszközölni. A megyei önkormányzat a 

2014. évi költségvetésében területi szerepköréből adódóan az önkéntes feladatok ellátásával is 

számol, melynek költségeit tervezni kell a 2014. évi költségvetésben is. 

 

Fejlesztési kiadások körében 2014-ben az európai uniós folyamatban lévő projektek kapcsán 

számolunk, melynek fedezete teljes egészében állami támogatás. 

 

A bizottság a 2014. évi költségvetési koncepció tárgyában született előterjesztésben 

foglaltakkal egyetért. A közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal, hogy 2014. február 15-ig a 

2014. évi költségvetési javaslatban a tervezett kiadások nem haladhatják meg a reálisan 

számba vehető bevételeket. 

 

Básthy Béla tanácsnok, a területi tervezési és területfejlesztési bizottság elnöke kiegészíti 

a koncepciót azzal, hogy………….. 

 

Kerekes Ferenc Béla tanácsnok, a társadalmi és civil kapcsolatok bizottsága elnöke ….. 

 

Fehér László frakcióvezető ……….. 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke ……….. 

 

A testület 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozza a következő határozatot: 

 

 

54/2013. (XI. 30.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése  

1. a 2014. évi költségvetési koncepciót elfogadja azzal, hogy indítványozza – a 

lehetőségek függvényében – a hivatali dolgozók részére december hónapban két heti 

jutalom kifizetését; 

2. felkéri elnökét, hogy – a lehetőségek szerint – a területfejlesztési csoportot további 

szakemberekkel erősítse, s 2014. február 15-ig a 2014. évi költségvetési javaslatot  

készíttesse el elfogadásra azzal, hogy a tervezett kiadások nem haladhatják meg a 

reálisan számba vehető bevételeket. 

 

Felelős:             a közgyűlés elnöke 

Határidő:          2014. február 15. 

 

 

 

3. tárgysorozat 

A Vas Megyei Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tevékenysége 

 

Nagy Gábor, a pénzügyi és ügyrendi bizottság elnöke szóbeli kiegészítést fűz az 

előterjesztéshez. A pénzügyi és ügyrendi bizottság a Vas Megyei Önkormányzat 2014. évi 
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belső ellenőrzési tevékenységének tárgyában született előterjesztést megtárgyalta, az 

előterjesztésbe szereplő vizsgálat tárgyával és céljával egyetért. A bizottság javasolja a 

közgyűlésnek az előterjesztett ellenőrzési terv jóváhagyását.  

 

 

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

határozati javaslatot. 

 

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

 

 

55/2013. (XI. 30.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Önkormányzat 2014. évre vonatkozó ellenőrzési 

tervét elfogadja. 

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:      azonnal 

 

 

4. tárgysorozat 

Tájékoztató a Vas Megyei Önkormányzat2013. I-III. negyedévi gazdálkodásának 

helyzetéről 

 

Nagy Gábor tanácsnok a pénzügyi és ügyrendi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 

megállapította, hogy a megyei önkormányzat 2013. első III. negyedévi működése a 

fegyelmezett és takarékos gazdálkodásnak köszönhetően kiegyensúlyozott volt, likviditási 

problémák nem jelentkeztek. A zökkenőmentes működés pénzügyi fedezetét a központi 

költségvetési támogatás és a 2012. évi pénzmaradvány biztosította. 

 

A bér és járulékok tekintetében arányos a teljesítés. Az tervezetthez képest megtakarítás a 

dologi kiadásoknál jelentkezik.  

 

A pályázatok tekintetében a rendelkezésre álló források szabták meg a kiadások teljesülését.  

Saját forrásként csak az önerő biztosítására volt lehetőség. A jelentkező kötelezettségeket a 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által biztosított 30%-os előleg illetve a 10%-os hazai 

társfinanszírozás fedezte. 

 

Összegezve megállapítható, hogy az önkormányzat működése a III. negyedév végéig 

zökkenőmentesen alakult, a 2012. évi pénzmaradvány bevonásával biztosított volt a működés 

pénzügyi fedezete.  

 

A három negyedéves beszámoló előterjesztését a pénzügyi és ügyrendi bizottság megtárgyalta 

és javasolja, hogy a közgyűlés fogadja el a Vas Megyei Önkormányzat 2013. III. negyedéves 

összevont gazdálkodása helyzetéről adott beszámolót. 

 

 

Básthy Béla tanácsnok 

 

Kerekes Ferenc Béla tanácsnok 
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Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke további hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot. 

 

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

 

 

56/2013. (XI. 30.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

1. elfogadja a Vas Megyei Önkormányzat 2013. I.-III. negyedévi összevont 

gazdálkodása helyzetéről adott beszámolót; 

2. megbízza elnökét, hogy a szükséges intézkedéseket a követelések szerződésszerű 

teljesítésének biztosításának érdekében tegye meg. 

 

Felelős:           a közgyűlés elnöke 

Határidő:         azonnal 

                        beszámolásra: 2013. december 15. 

 

 

5. tárgysorozat 

Tájékoztató a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület munkájáról 

 

 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke bejelenti, hogy Simon Zoltán, a Vas Megyei 

Tudományos Ismeretterjesztő egyesület igazgatója az ülésen nem jelent meg, így 

indítványozza az előterjesztésnek a tárgysorozatról való levételét. 

 

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

 

 

57/2013. (XI. 30.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei tudományos Ismeretterjesztő Egyesület munkájáról 

készült tájékoztatót – az előadó távolléte miatt – napirendjéről leveszi. 

 

 

6. tárgysorozat 

Tájékoztató a Vas Megyei Területfejlesztési Koncepció és Program tervezésének 

jelenlegi helyzetéről 

 

 

Básthy Béla tanácsnok 

 

Patyi Elemér képviselő 

 

Fehér László frakcióvezető 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke 
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Fehér László frakcióvezető 

 

Básthy Béla tanácsnok 

 

Patyi Elemér képviselő 

 

Básthy Béla tanácsnok 

 

Varga Balázs 

 

Kerekes Ferenc Béla tanácsnok 

 

A testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

58/2013. (XI. 30.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a „Vas Megyei Területfejlesztési Koncepció és Program tervezési 

folyamatának jelenlegi helyzetéről szóló tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

 

7. tárgysorozat 

A Vas Megyei Területfejlesztési Koncepció miniszteri jóváhagyásra való 

felterjesztéséről 

 

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: 

 

 

59/2013. (XI. 30.) számú határozat 

 

A közgyűlés: 

 

1. megismerte és jóváhagyja a Vas Megyei Területfejlesztési Koncepció „miniszter elé 

terjesztendő” változatát.  

 

2. felkéri elnökét, hogy a 218/2009. (X.6) kormányrendeletben előírt társadalmi egyeztetés, 

(lásd: 1.sz. melléklet) valamint az SKV (Stratégiai Környezetvédelmi Vizsgálat) illetve a 

„Regionális kitekintés a 2007-2013 közötti időszakra” című anyag csatolása után, küldje meg 

a Vas Megyei Területfejlesztési Koncepciót a miniszternek, jóváhagyásra. 

Felelős:        a közgyűlés elnöke .( a miniszternek történő megküldésért) 

Határidő:       2013. december 10.  

 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke ….. órakor zárt ülés tartását rendeli el a 7-10. 

tárgysorozatok tárgyalásánál. 
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Az ülés ….. órakor nyílt  keretek között folytatódik.  

 

Több tárgy nem volt a közgyűlés elnöke az ülést berekesztette. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kun László Kovács Ferenc 

címzetes megyei főjegyző a közgyűlés elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


