
Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2013. december 13-án 9.00 órától a Megyeháza 

Dísztermében megtartott nyílt üléséről 

 

Jelen vannak: Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke, Básthy Béla, Fehér László, Kerekes 

Ferenc Béla, Kovács Endre, Nagy Gábor, Pajor András, Sőre Zoltán, Szabó József, 

Szakács Marcell, Tausz István Béla, Szijártó László közgyűlési tagok; 

 

Igazoltan távol: Marton Ferenc, a közgyűlés alelnöke, Patyi Elemér közgyűlési tag; 

 

Távolmaradását előzetesen nem jelezte: Rába Kálmán közgyűlési tag. 

 

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

Stankovits György megyei aljegyző, Holdosi Dániel titkárságvezető, Winkelbauer 

Katalin pénzügyi csoportvezető; Simon Zoltán, a Vas Megyei Tudományos 

Ismeretterjesztő Egyesület igazgatója (a 4. tárgysorozatnál), Dr. Szűcs László 

osztályvezető főorvos (az 5. tárgysorozatnál); 

 

Egyéb résztvevők: Kuttorné Taletovits Klára szervezési munkatárs, jegyzőkönyvvezető, a 

média tudósítói. 

 

 

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

közgyűlés tagjait és a résztvevőket. 

               Megállapítja, hogy 11 képviselő jelenlétével és 4 képviselő távollétével a közgyűlés 

határozatképes, így azt megnyitja.  

               Kérésére 1 perces néma főhajtással adózik a testület a rendszerváltás utáni első 

magyar miniszterelnök, Dr. Antall József halálának 20. évfordulója alkalmából.  

         Napirend előtti felszólalási igény nem lévén szavaztat az ülés tárgysorozatáról azzal 

a módosítással, hogy a testület 3. tárgysorozatként tárgyalja meg a Közép-Európai 

Közlekedési Folyosó („CETC-ROUTE65”) kezdeményezés Európai Területi 

Társulássá történő átalakítására irányuló előterjesztést 

 

A testület 11 igen , egyhangúlag  meghozza a következő határozatot: 

 

A közgyűlés az ülés tárgysorozatát az alábbiak szerint fogadja el: 

 

64/2013. (XII. 13.) számú határozat 

 

Nyílt ülés keretében tárgyalja: 

 

 

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

eseményekről  

2. A Vas Megyei Önkormányzat 2014. évi munkaterve 

3. Közép-Európai Közlekedési Folyosó („CETC-ROUTE65”) kezdeményezés Európai 

Területi Társulássá történő átalakítására 

4. Tájékoztató a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület munkájáról 
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5. Tájékoztató Vas megye népegészségügyi helyzetéről 

6. A Vas Megyei Önkormányzat beszámolója a területfejlesztésről és rendezésről szóló 

1996. évi XXI. törvény 14. § (5) bekezdése értelmében a törvényben meghatározott 

feladatokkal összefüggésben végzett munkáról 

 

Zárt ülés keretében tárgyalja: 

 

7. Elismerő oklevelek adományozása 

 

 

(Szabó József képviselő megérkezett.) 

 

Az 1. tárgysorozat 

Beszámoló a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, 

eseményekről 

 

 

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

kiosztásra.  

               Kérdés, hozzászólás nem lévén szavaztat a tárgysorozatról. 

 

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

 

 

65/2013.(XII. 13.) számú határozat 

 

 

A közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

 

A 2. tárgysorozat 

A Vas Megyei Önkormányzat 2014. évi munkaterve 

 

 

Dr. Kun László címzetes megyei főjegyző tájékoztatja a testületet arról, hogy a testület 

2014. évi munkaterve elég gazdag, mivel a szakigazgatási szervek jelezték, hogy több 

témában is szeretnék tájékoztatni a testületet, továbbá a 2014. évben lesznek az 

országgyűlési, EU parlamenti, valamint az önkormányzati választások is.  

 

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

bocsátja a testület 2014. évi tervezett munkatervét. 

 

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

 

 

66/2013. (XII. 13.) számú határozat 

 

A közgyűlés a Vas Megyei Önkormányzat 2014. évi munkatervét – a tervezettel egyezően -

elfogadja. 
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A 3. tárgysorozat 

Közép-Európai Közlekedési Folyosó („CETC-ROUTE65”) kezdeményezés Európai 

Területi Társulássá történő átalakítására 

 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztatja a testületet arról, hogy erre a döntésre 

azért van szükség, mert Marton Ferenc alelnök úr jelenleg Lengyelországban 

tárgyal, s ő fogja aláírni a csatlakozási dokumentumokat. Elmondja továbbá még azt, 

hogy ennek az együttműködési rendszernek Vas megye lesz a munkaszervezete, 

amely nagy megtiszteltetés és komoly felelősség is lesz megyénknek. Szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

 

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

 

 

67/2013. (XII. 13.) számú határozat 

 

A közgyűlés 

1. tudomásul veszi, hogy Marton Ferenc alelnök a Közép-Európai Közlekedési Folyosó 

Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás végleges alapító dokumentumait 2013. 

december 12-án aláírta; 

2. szükségesnek tartja a dokumentumok jóváhagyásra történő előterjesztését a közgyűlés 

2014. februári ülésén.   

     

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:    azonnal  

 

 

 

  4. tárgysorozat 

Tájékoztató a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület munkájáról 

 

 

Simon Zoltán, a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület igazgatója 

rövid szóbeli kiegészítést fűz az előterjesztéshez. Tájékoztatja a testületet arról, hogy 

ő személy szerint a közös munka lehetőségeinek megtalálását célozná meg 

elsősorban, mivel az egyesületet vissza kellene vinni a megyébe, nem csak 

Szombathelyen és annak környékén kellene működnie. Fontos volt a mindennapi 

működésüknek a biztosítása, de emellett a klasszikus tevékenységre kellene 

visszatérni. Ismert tudósok, szakemberek vannak, csak a településeknek kellene ezt 

igényelni. Bevonták az egyesületet a területi tervezésbe, a területfejlesztési 

koncepció kialakításának folyamatába is. Ezért az együttműködésért köszönetet 

mondott. 

 

Kerekes Ferenc Béla tanácsnok tájékoztatja a testületet arról, hogy bizottságuk 

megtárgyalta az előterjesztést, alaposan elemezték. Elfogadásra javasolja a 

tájékoztatót a testületnek.  
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Simon Zoltán, a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület igazgatója 

köszönetet mond a lehetőségért, hogy a testület meghallgatta a tájékoztatójukat, s 

mindenkinek boldog ünnepeket kíván. 

 

(Pajor András frakcióvezető és Nagy Gábor tanácsnok nincs a teremben.) 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a tájékoztatót. 

 

A testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

68/2013. (XII. 13.) számú határozat 

 

A közgyűlés a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület munkájáról szóló 

tájékoztatót köszönettel elfogadja. 

 

 

5. tárgysorozat 

Tájékoztató Vas megye népegészségügyi helyzetéről 

 

Dr. Szűcs László osztályvezető főorvos szóbeli kiegészítést fűz az előterjesztéshez. 

Tájékoztatja a testületet arról, hogy a születéskori várható átlagéletkor 

vonatkozásában a férfiak 6, a nők átlag 4 évvel vannak elmaradva az európai uniós 

átlagtól. Megyénkben a nép- egészségügyi helyzet számos esetben jobb, vagy 

egyenlő az országos átlagnál. Kistérségenként is mutatkozik eltérés megyénkben, 

amelyre figyelni kell. A területfejlesztéshez adott anyag tartalmazza a számadatokat, 

lépéseket, amelyeket meg kell tenni.  A fürdőkultúra, a cukorbetegség prevenciós 

programja és a méhnyakrák szűrés  tekintetében, a megelőzés terén jobb helyzetben 

van megyénk a többihez viszonyítva. Közös a probléma azonban a keringési 

rendellenességek, a daganatos betegségek szűrése tekintetében. Gondol itt 

elsősorban a férfiaknál a vastagbélrák szűrésének szükségességére, amely eddig 

általánosan még bevezetésre nem került. Problémát jelent az egészséges ívóvíz  

biztosítása, nyílik a közműolló. E feladatok megvalósítása a területfejlesztési 

operatív programokhoz kapcsolható. Kéri ezért, hogy lehetőleg mindig vegyék fel a 

kapcsolatot ezen a téren a szakigazgatási szervükkel. 

 

Kerekes Ferenc Béla tanácsnok gratulál az elért eredményekhez. Kiemeli, hogy a 

vastagbélszűrés és a prosztataszűrési vizsgálatokban valóban elmaradás 

tapasztalható.  

 

Básthy Béla tanácsnok köszönetét fejezi ki a széleskörű tájékoztatásért, s szintén elfogadásra 

javasolja azt.  

 

Dr. Szűcs László osztályvezető főorvos köszönetét fejezi ki a dicséri szavakért, s áldott, 

békés ünnepeket kíván a résztvevőknek. Javasolja, hogy használják ki a soron 

következő ünnepeket az aktív pihenésre. 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a tájékoztatót. 

 

A testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 
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69/2013. (XII. 13.) számú határozat 

 

A közgyűlés Vas megye népegészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót köszönettel elfogadja. 

 

 

 

6. tárgysorozat 

A Vas Megyei Önkormányzat beszámolója a területfejlesztésről és rendezésről szóló 

1996. évi XXI. törvény 14. § (5) bekezdése értelmében a törvényben meghatározott 

feladatokkal összefüggésben végzett munkáról 

 

 

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

határozati javaslatot. 

 

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

 

 

70/2013. (XII. 13.) számú határozat 

 

A közgyűlés a Vas Megyei Önkormányzatnak a területfejlesztésről és rendezésről szóló 1996. 

évi XXI. törvény 14. § (5) bekezdése értelmében a törvényben meghatározott feladatokkal 

összefüggésben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke 9.24 órakor zárt ülés tartását rendeli el a 7. tárgysorozat 

tárgyalására. 

 

 

A zárt ülés döntése az alábbi: 

 

71/2013. (XII. 13.) számú határozat 

 

A közgyűlés   

 

 a Szentgotthárdi Filmszínház fennállásának 100. és  

 a Vasakarat Sport Club működésének 40. évfordulója alkalmából utólagos 

jóváhagyással  

 a Szlovén Köztársaság Szentgotthárdi Főkonzulátusa működésének 15. évfordulója 

alkalmából; 

 Celldömölk város részére várossá avatásának 35. éves évfordulójának, és az 

egyesülésének 120 éves évfordulója alkalmából; 

 A Celldömölki Honismereti Kör megalakulásának 25. éves évfordulója és a Liszt 

Ferenc Vegyeskórus megalakulásának 40. éves évfordulója alkalmából 

 

elismerő oklevelet adományoz.  

 

Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő: a jubileumi évfordulók napja  
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