
Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2014. február 14-én 10.00 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, 

Szijártó László, Tausz István Béla közgyűlési tagok; 

 

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

Stankovits György megyei aljegyző, Avas Zoltán, a Vas Megyei Kormányhivatal 

Földművelésügyi Igazgatósága igazgatója a (4. tárgysorozatnál), Holdosi Dániel 

titkárságvezető, Heckmann Ferenc területfejlesztési csoportvezető, Winkelbauer 

Katalin pénzügyi csoportvezető. 

 

Egyéb résztvevők: Balassa Péter Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagja és a 

média tudósítói, valamint Kuttorné Taletovits Klára szervezési munkatárs, 

jegyzőkönyvvezető. 

 

Kovács Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke a megye himnuszának meghallgatása 

után üdvözli a közgyűlés tagjait és a résztvevőket. Megállapítja, hogy 15 fő 

képviselő jelenlétével az ülés határozatképes és azt megnyitja. Bejelenti, hogy 

napirend előtti felszólalási szándékát egyetlen képviselő sem jelezte, így szavaztat az 

ülés tárgysorozatáról azzal, hogy a testület 1. tárgysorozatként tárgyalja meg a 

közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről szóló 

beszámolót, valamint a 2014. évi költségvetés tárgyalását megelőzően a Vas Megyei 

Önkormányzat középtávú tervéhez készített előterjesztést, a 2014. évi költségvetés 

tárgyalását követően pedig (3/a. tárgysorozatként), a Vas Megyei Önkormányzat 

nemzetközi pályázatainak előfinanszírozásáról készített előterjesztést. Ezzel a 

tárgysorozatok számozása eggyel nő. Továbbá 9. tárgysorozatként tárgyalja meg az 

ülés előtt kiosztott a Vas Megyei Önkormányzat tagságára a Vas megyei Turizmus 

Szövetségben című előterjesztést. Ezzel a zárt ülés napirendjei 8-11. helyett 10-13-ra 

változnak. 

 

            A testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az ülés tárgysorozatát az alábbiak szerint  

fogadja el: 

 

 

1/2014. (II. 14.) számú határozat 

 

 

A megyei közgyűlés az ülés tárgysorozatát az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

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

eseményekről 

                  2/a.   Előterjesztés a Vas Megyei Önkormányzat középtávú tervéhez 

2. A Vas Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetése 

3/a.   A Vas Megyei Önkormányzat nemzetközi pályázatainak előfinanszírozása 

3. Beszámoló a Vas Megyei Önkormányzat 2013. évi nemzetközi kapcsolatairól 
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            A Vas Megyei Önkormányzat 2014. évi nemzetközi terve 

4. Vas megye vadgazdálkodásának aktuális helyzete 

5. Társasági részesedés átadás-átvételéről szóló megállapodás 

6. Tájékoztató a Vas Megyei Területfejlesztési Koncepció véglegesítéséről a miniszteri 

jóváhagyásra való felterjesztése előtt 

7. A Vas Megyei Területfejlesztési Program stratégiai és operatív program részének 

elfogadása 

8. A megyei önkormányzat hatáskörébe utalt decentralizált programok támogatási 

szerződéseinek módosításáról 

9. A Vas Megyei Önkormányzat tagságára a Vas Megyei Turizmus Szövetségben 

10. A Megyei Tervezéskoordinációs Testülethez (MTT) kapcsolódó területi 

munkacsoportokról 

11. A Nyugat-dunántúli Regionális Területfejlesztési Fórum körszavazásos eljárással 

történő döntéshozataláról 

12. A Vas Megyei Önkormányzat 2014. március 15-i kitüntetettjei 

13. Elismerő Oklevelek adományozása 

 

 

Az 1. tárgysorozat tárgyalása 

     Beszámoló a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről 

 

 

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

határozati javaslatot: 

 

            A testület meghozza a következő határozatot: 

 

 

2/2014. (II. 14.) számú határozat 

 

            A Vas Megyei Közgyűlés a legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről 

szóló beszámolót elfogadja. 

 

            (Az ülést Marton Ferenc, a közgyűlés alelnöke vezeti.) 

 

A 2. tárgysorozat tárgyalása 

2/a.   Előterjesztés a Vas Megyei Önkormányzat középtávú tervéhez 

 

 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztatja a testületet arról, hogy az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a megyei önkormányzat legkésőbb 

a költségvetési rendelete elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási törvény 

45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott  jogszabályban 

meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése 

szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 

költségvetési évet követő három évre várható összegét.  



 

3 

 

              Bejelenti, hogy a megyei önkormányzatnak 2015-2017. költségvetési évekre saját  

bevételnek minősülő bevétele nem lesz, továbbá az önkormányzatnak a 

tárgyidőszakra nem várható adósságot keletkeztető ügylete sem. 

 

Marton Ferenc, a közgyűlés alelnöke kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot. 

 

A testület 13 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett meghozza a következő határozatot: 

 

 

3/2014. (II. 14.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés az önkormányzat középtávú tervével kapcsolatban megállapítja, 

hogy a 2015-2017. költségvetési évekre a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) 

bekezdésében foglalt saját bevételének minősülő bevétele nem lesz, továbbá az 

önkormányzatnak a tárgyidőszakra nem várható adósságot keletkeztető ügylete. 

 

Felelős:            a közgyűlés elnöke 

Határidő:        folyamatos 

 

 

A 2. tárgysorozat tárgyalása 

A Vas Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetése 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke szóbeli kiegészítést fűz az előterjesztéshez. Tájékoztatja 

a testületet arról, hogy a rendelet-tervezet Vas Megyei Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésének kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként című, 8. számú 

mellékletében a Civil bizottság feladatának általános, 2,5 millió Forintos keretét 6,5 

millió Forint összegre javasolja megemelni: 

 

A rendelet-tervezet Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének 

kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként című, 9. számú mellékletében az 

Értéktár Bizottság működése feladaton  

 

-   a Kiküldetési keretet 150 ezer Forintról 500 ezer Forintra javasolja megemelni. 

 

Bevételek változása: 

 

              A kiadások növekedésének fedezeteként a bevételi oldalon a Vas Megyei 

Önkormányzat és költségvetési szerve 2014. évi költségvetése bevételei és kiadásai 

című, 1. számú mellékletben az 

 

- 5.1 Előző év költségvetési maradványának (működési célú) igénybevétele sor az   

Önkormányzatnál 37.217 e Ft-ról 4.350 e Ft-tal emelkedik, így 41.657 e Ft lesz, 

- 5.2 Központi, irányító szervi támogatás sor a Hivatalnál 249.704 e Ft-ról 350 e Ft-tal 

emelkedik, így 250.054 e Ft összegre változik. 

 

A rendelet-tervezetben, továbbá az érintett mellékleteiben a változás értelemszerűen kerül 

átvezetésre. 
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Nagy Gábor tanácsok tájékoztatja a testületet arról, hogy a pénzügyi és ügyrendi bizottság 

az előterjesztést megtárgyalta. Megállapította, hogy a megyei önkormányzatok 

működésében 2014. évben nem várható jelentősebb változás. Az állami támogatás a 

költségvetési törvény szerint változatlan nagyságrendű, azaz azonos a 2013. évi 

támogatás összegével. Ez továbbra is a működési kiadásokból szinte csak a bér és 

járulékai kiadások teljesítésére nyújt fedezetet. A további szükséges források 

bevonására az előző év tartalékából, illetve a 2014. évi megyei kiegészítő 

támogatásokból lehetséges. A területfejlesztéssel, területrendezéssel kapcsolatos 

feladatok ellátását további központi – alapvetően pályázat útján elnyerhető – források 

fogják biztosítani. 

              A megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének elkészítése során elsődleges cél 

a kötelező feladatok ellátásának biztosítása. 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. A pénzügyi és ügyrendi bizottság a Vas Megyei Sportági 

Szakszövetségek működésének támogatására 500 e Ft forrás beépítésére tett 

javaslatot. 

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

kapcsán számolunk, melynek fedezete teljes egészében állami támogatás. 

              A bizottság a 2014. évi költségvetés tárgyában született előterjesztésben foglaltakkal 

egyetértett a kiadások és bevételek számbavétele tekintetében azt megalapozottnak 

tartja, ezért a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 

 

Pajor András frakcióvezető szól a ciklus költségvetéseiről. Véleménye szerint a váltót 

sikerült átállítani, s az most más irányba mutat. Az intézményfenntartó megyei 

önkormányzatból területfejlesztéssel foglalkozó önkormányzat lett. A költségvetés fő 

számai megváltoztak, de ezzel együtt fontos célkitűzések változatlanul megmaradtak. 

Köszönetét fejezi ki elnök úrnak azért, hogy a civil bizottság előirányzatát 

megemelésre javasolta 6,5 millió Ft-ra. Ebből szeretnék a Bursa Hungarica 

pályáztatás keretében a Vas megyében élő hátrányos helyzetű fiatalok 

felsőoktatásban történő tanulását támogatni. Ebből lehet a kistelepülések sportcélú 

pályázatait támogatni, de ez nyújt lehetőséget az önkéntes mentőszervezetek 

felszerelésének beszerzéséhez is. Az öngondoskodást szeretnék ezzel támogatni. 

Ebből lehet továbbá a nemzetközi kapcsolatrendszert is fejleszteni. Az Alpok-Adria 

Szövetség ugyanis már EU-s pályázaton is részt tud venni. A régióból egyedül Vas 

megye tagja az Észak-Dél összekötő folyosó közlekedési munkacsoportak is.  

Határon átnyúló pályázatoknak is részesei szeretnének lenni változatlanul. A 

költségvetésnek a szoros és fegyelmezett gazdálkodást kell megalapoznia. A 

költségvetés-tervezetét elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. 

 

Fehér László frakcióvezető megjegyzi, hogy a megyének volt egy 44 millió Ft-os adóssága 

is, továbbá egy 36 millió Ft-os vagyon is máshová került. Véleménye szerint 

érdemes lenne a szocialista kormányzás alatti költségvetések tárgyalásánál történt 

hozzászólásokat is elolvasni. Akkor, amikor valamilyen megszorítás történt, hogy 

akkor hogyan reagáltak erre az ellenzéki képviselők. Most egy megyei költségvetés 

azonos nagyságrendű egy nagyobb nagyközségivel. A négy éves ciklus úgy múlt el, 

hogy a települések egyáltalán nem pályázhattak területfejlesztésre. 40 fős 

közgyűlésből lett 15 fős. A költségvetés nagyságrendje töredéke lett a korábbinak. 
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Az apparátus létszáma is a feladatokhoz mérten lecsökkent. A képviselők szerepe is 

nagy mértékben lecsökkent. 

 

Rába Kálmán képviselő a társadalmi és civil kapcsolatok bizottsághoz átcsoportosított 

pénzek felől érdeklődik. A megemelt támogatáshoz a munkatervet is szeretné látni, 

hogy mire szeretnék elkölteni a pénzt. Részéről nemmel fog szavazni, de legalább is 

tartózkodni fog.  

 

Kerekes Ferenc Béla tanácsnok elmondja, hogy a bizottság pénzeit részben pályázati úton 

fogják odaítélni, de a többi pénz felhasználásának célját is meg fogják tervezni, mert 

ezt eddig is így tették. A megyei önkormányzat ezzel tud a kistelepülések életében, 

ha egy kicsit is, de megjelenni. 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke válaszol Fehér László frakcióvezetőnek, miszerint a Vas 

Megyei Önkormányzatnak nem volt adóssága. Kötvényt bocsátott ki az 

önkormányzat, s abból tudott a kistelepülések részére támogatásokat nyújtani. Az 

intézményeknek, pl. a Markusovszky Kórháznak is 500 millió Ft volt a kasszában, 

amellyel a jelenleg folyó beruházást meg tudják valósítani. Megyénktől olyan 

intézményeket vettek el, államosítottak, amelyek párjukat ritkítják. Ezek egy része 

nem kötelező feladatot látott el. Büszke arra, hogy olyan munkát tudtak végezni, 

amelyet bármelyik önkormányzat elé példaként tudná állítani. A Bursa Hungarica-t 

szeretnék egy támogatási rendszerrel támogatni. Most nincs erre önálló oktatási 

bizottsága a megyének. Ez nyilvánosan, s ellenőrizhető módon fog működni. Nem 

tartja szerencsésnek a költségvetési elemeket összekeverni politikai elemekkel.  

 

Patyi Elemér képviselő kifejti, hogy Vas megye vagyonát nem elvették, hanem itt helyben 

ratifikálták, hogy elvigyék. Ezt meg lehetett volna itt helyben akadályozni, de a 

FIDESZ frakció ezt megszavazta, ő nem. 

 

Pajor András frakcióvezető egy kis jogászkodással elmondja válaszul, hogy az előző 

Alkotmány ismerte az állami és az önkormányzati vagyon fogalmát. Most ez nincs az 

Alaptörvényben, hanem nemzeti vagyon van. Ennek szellemében hozták meg a 

döntéseket. A hatályos törvényeket pedig be kell tartani. Kampányban lehet 

moralizálni, de a törvény az törvény még akkor is, ha emberileg egyetért az előtte 

szólókkal. 

 

Marton Ferenc, a közgyűlés alelnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A testület 11 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett meghozza a következő határozatot: 

 

 

4/2014. (II. 14.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megyei önkormányzati hivatal elemi 

költségvetését hagyja jóvá, illetve havonta vizsgálja felül és módosítsa a likviditás tervét, 

erről a közgyűlést esetenként tájékoztassa. 

 

Felelős:           a közgyűlés elnöke 

Határidő:        folyamatos 
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Marton Ferenc, a közgyűlés alelnöke szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 

 

A testület 14 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett megalkotja az 1/2014. (II. 17.) 

önkormányzati rendeletét a Vas Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről, 

amelyet a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz. 

 

(Az ülést Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke vezeti.) 

 

 

3/a.  tárgysorozat tárgyalása 

A Vas Megyei Önkormányzat nemzetközi pályázatainak előfinanszírozása 

 

Nagy Gábor tanácsnok szóbeli kiegészítést fűz az előterjesztéshez. Tájékoztatja a testületet 

arról, hogy a pénzügyi és ügyrendi bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A Vas 

Megyei Önkormányzat az elmúlt évek során benyújtott pályázatainak 

finanszírozására a Vas Megyei Önkormányzat költségvetése nem nyújt lehetőséget 

arra, hogy a projektek megvalósítása ne ütközzön akadályokba és határidőre 

teljesülhessenek. Megoldásként csak a már lezárt és még futó pályázatok forrás 

visszatérítéséből történő újrafinanszírozás nyújthat kellő megoldást, melyek a 

pályázatok zárása után ismételten a megyei önkormányzat költségvetésébe kerülnek 

vissza.  A határozati javaslatban foglaltakkal a bizottság egyetértett, azt elfogadásra 

javasolja a közgyűlésnek. 

 

 

Kerekes Ferenc Béla tanácsnok elmondja, hogy a megyének elhelyezkedéséből 

következően nagyon komoly szerepe van a határmenti kapcsolatokban  is. Ezzel a 

továbbiakban is nagyon komolyan kell foglalkozni.  

 

Básthy Béla tanácsnok a futó projektekről szól. Kifejti, hogy jelentős segítség lehet az EU-s 

támogatások pályázati feltételeinek alakulása. 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke szól azokról a kapcsolatokról, amelyekben nagyon 

komoly gazdasági kapcsolatok is rejtőznek. Az Észak-Déli Közlekedési Folyosóról, 

az Alpok-Adria Egyesületről, valamint a határon túl élő kisebbségekről is. A 

megyének ebben komoly felelőssége van. Meghívja a képviselőket Szarvaskendre a 

március 1-jei Böllérversenyre és az Őrihodoson megtartandó március 15-i 

rendezvényre is kitér.  

 

Ezt követően szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

5/2014. (II. 17.) számú határozat 

 

 

A közgyűlés hozzájárul, hogy a már lezárt és a még futó pályázatok megérkezett 

támogatásából az Ausztria – Magyarország és a Szlovénia - Magyarország Határon Átnyúló 

Együttműködési Program keretében elnyert pályázatok előfinanszírozása történjen meg a 



 

7 

 

hitelesített, jóváhagyott elszámolási nyilatkozatok esetében, annak érdekében, hogy a 

projektek akadálytalanul, határidőre teljesülhessenek. 

 

Felelős:  a közgyűlés elnöke 

Határidő:   azonnal 

 

 

A 3. tárgysorozat tárgyalása 

Beszámoló a Vas Megyei Önkormányzat 2013. évi nemzetközi kapcsolatairól 

A Vas Megyei Önkormányzat 2014. évi nemzetközi terve 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén 

szavazásra bocsátja a megyei önkormányzat 2013. évi nemzetközi kapcsolatairól 

készített beszámolót. 

 

A testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja azt. 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a megyei önkormányzat 2014. évi 

nemzetközi tervét. 

 

A testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja azt, és meghozza a következő 

határozatot: 

 

 

6/2014. (II. 14.) számú határozat 

 

 

            A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Önkormányzat 2013. évi nemzetközi kapcsolatairól 

szóló beszámolót, valamint a 2014. évi nemzetközi tervet elfogadja. 

 

 

A 4. tárgysorozat tárgyalása 

Vas megye vadgazdálkodásának aktuális helyzete 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke köszönti Avas Zoltán urat, a Vas Megyei 

Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága igazgatóját és megkéri vetített képes 

szóbeli kiegészítőjének megtartására. 

 

Avas Zoltán igazgató elöljáróban elmondja, hogy a vadgazdálkodási év február 28-cal zárul 

le. Tehát csak a korábbi adatokról tud tájékoztatást adni. Elmondja, hogy a megye 

vadgazdálkodási területe 289278 ha, amelyen 54 egyesület működik. Ezek az 

egyesületek csak a teljes vagyonuk nagyságáig felelősek. A vadászterületek 

nagysága 3000-14000 ha között vannak. A vad élőhelye nem azonos azzal, ahol a 

vadkár jelentkezik. A vad károkozás többnyire ugyanis mezőgazdasági területen 

történik. Az élőhelyek a gímszarvasok részére nem mindig biztosítottak. Az időjárás 

megtizedelte a vadállományt. Vad fajtánként szól a gazdálkodás problémáiról, a 
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vadászterületek nagyságáról, a túlhasznosításról, a gazdasági kényszerről, a minőség 

romlásáról, az élőhely biztosítottságáról, a genetika változásáról. Szól továbbá a 

vadgazdálkodási bírságról, s a kerti és un. padlásbikákról. Kifejti, hogy az őznek 

nincs jelentős állománya a megyében. 4000 a terítékadat. A vaddisznóknál 

felnövekvő az állomány, 10000-12000 db. Az állomány a márciusi havazás során 

elpusztult. A teríték azonban növekvő. Az apróvadaknál is károsításról tud 

beszámolni, de az apróvad gazdálkodás a megyében jelentéktelen. 

 

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

tájékoztatót. 

 

A testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

7/2014. (II. 14.) számú határozat 

 

 

            A Vas Megyei Közgyűlés a megye vadgazdálkodásának aktuális helyzetéről szóló 

tájékoztatót köszönettel elfogadja. 

 

Az 5. tárgysorozat tárgyalása 

Társasági részesedés átadás-átvételéről szóló megállapodás 

 

 

Nagy Gábor tanácsnok tájékoztatja a testületet arról, hogy a pénzügyi és ügyrendi bizottság 

az ügyben előterjesztett megállapodást megtárgyalta. A Nyugat-dunántúli Regionális 

Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-ben az átadó tulajdonában álló társasági 

részesedés felett az átadó Magyar Állam tulajdonjoga 2013. december 31-én a 

törvény erejénél fogva megszűnt. A társasági részesedés a törvény erejénél fogva 

2014. január 1. napjától a Nyugat-Dunántúl Régió területén lévő három megyei 

önkormányzat, azaz a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, a Zala Megyei 

Önkormányzat és a Vas Megyei Önkormányzat tulajdonába került. Ezek alapján a 

bizottság javasolja a közgyűlésnek az előterjesztett megállapodás jóváhagyását. 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztatja a testületet arról, hogy a megállapodás 

aláírására a jövő héten szerdán kerül sor. 

 

A testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

8/2014. (II. 14.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Önkormányzat a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzattal és a Zala 

Megyei Önkormányzattal az előterjesztés mellékletének megfelelő tartalommal megállapodást 

köt a Nyugat-dunántúli Regionális Ügynökség üzletrészének átvételére. 
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Felelős:           közgyűlés elnöke 

Határidő:       azonnal 

 

A 6. tárgysorozat tárgyalása 

Tájékoztató a Vas Megyei Területfejlesztési Koncepció véglegesítéséről a miniszteri 

jóváhagyásra való felterjesztése előtt 

 

Rába Kálmán képviselő megkérdezi, hogy Szombathely Megyei Jogú Város „mesekönyvét” 

is ebben a napirendben tárgyalja-e a testület. 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke válaszában elmondja, hogy a koncepcióról tárgyalnak, s 

majd azt követően sorban mindenről. 

 

Rába Kálmán képviselő véleménye szerint a koncepció szakmaibb lett, hiszen tartalmaz 

swott analízist is. Bár nem mindenben ért egyet, mert véleménye szerint a járműipart 

nem kellene csúcs járatni, hiszen ebben sem a kis és középvállalkozások fognak 

érvényesülni. Az analízis a hiányosságokat is tartalmazza, tehát majd a 

monitoringozás lesz a megoldás. Bízik benne, hogy fél sikereket azért majd lehet 

elérni.   

 

Patyi Elemér képviselő szívből kívánja, hogy a koncepcióban foglaltak valósuljanak meg. 

Az anyag számára túl elméleti, de ennek az is a feladata. Ezt megalapozott 

tanulmányokkal kell elkészíteni. Hiába jók a célok és az eszközök, ha a kormányzat 

ezeket nem segíti, nem ezeket a célokat támogatják. Gyógynövényektől sem lehet 

akkora eredményeket várni, mert szerinte nem ebben rejlenek a gazdálkodási 

lehetőségek. A kisvállalkozások nem tudnak fejlődni.  

 

Szabó József képviselő elmondja, hogy az aktuális bizottság tagjaként figyelemmel kísérte a 

koncepció készítés folyamatát. Elég alaposnak látja az elkészítés folyamatát. Itt élő 

emberek készítik, ezért bízik benne, hogy sok ember szellemi termékéből jó anyag 

készül. A megvalósítás lesz a lényeg. Biztos benne, hogy minden nem fog 

megvalósulni belőle, biztosan lesznek prioritások. Biztos benne, hogy az itt élő 

emberek elégedettek lesznek, ha ezek a tervek megvalósulnak. 

 

Básthy Béla tanácsnok megerősíti azt, hogy öröm hallani, miszerint az ellenzéki képviselők 

is jó anyagnak ítélik a koncepciót. Az anyag foglalkozik a mezőgazdasággal is, de 

tény, hogy a legfontosabb a versenyképesség fokozása. Másodikként azonban a 

gyümölcs-, zöldségtermesztés szerepel és az állattenyésztés is a prioritások között.  A 

vidéki életből adódó tevékenységek hasznosítása arányosan és megfelelően szerepel 

az anyagban. Szerinte is jó ez az anyag. 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztatja a testületet arról, hogy kilenc, de lehet, hogy 

tíz helyszínen kerül sor a koncepció megvitatására, azaz társadalmi vitára kerül. A 
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minisztériumban is csak simításokat kértek az anyagban. Ez a koncepció a 

minisztérium szerint a legjobb anyag az országban.  

 

Patyi Elemér képviselő kifejti, hogy a vidéki ember azért dolgozik otthon, mert nincs 

munkahely. Alapanyag termelésre ösztönözték az agráriumot. Az ipar is a vidéki 

emberek munkaerejét fogja igényelni. Közösen kellene gondolkodni abban, hogy a 

vidéki embereknek is segíteni kell a munkahelyek teremtésével. Meg kell találni a 

helyes arányokat. 

 

Kerekes Ferenc Béla tanácsnok szól arról, hogy ez a koncepció nagyon jó. Bízik abban, 

hogy a vidékfejlesztésre is fog jutni a támogatásokról. A KKD-k nagy része csak 

bedolgozó a nagy cégeknek. A bedolgozói tevékenységet ki lehet vinni vidékre is. 

Nem kell mindent centralizálni. Fontos szerepet tölthetnek be a bedolgozásban a kis- 

és középvállalkozások is. 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke úgy véli, hogy már eléggé előremutatón tárgyaltak a 

koncepcióról, sok esetben már a stratégiát is megtárgyalták. 

 

Holdosi Dániel titkárságvezető tájékoztatja a testületet arról, hogy Szombathely Megyei 

Jogú Város anyaga azért szerepel csak az anyagban, mert ezt jogszabály előírja, hogy 

a megyei koncepcióban szerepeltetni kell. Ezt a testület nem tárgyalja, hiszen azt már 

a városi közgyűlés megtárgyalta. 

 

Rába Kálmán képviselő szerint a város anyaga nem egy koncepció, hanem egy életpálya 

modell. Ami a város anyagában szerepel, az a pofátlanság csimborasszója. Egy 

csodálatos jövőkép, amelyből kitűnik a szlogen, hogy „Magyarország jobban 

teljesít”.  

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztatja a testületet, hogy a megyei jogú város 

anyagát tárgyalni nincs joga a testületnek. A felelősség a megyei jogú városé, a 

megyéé csak az, hogy az egységet biztosítsa, tehát csatolni kell a megyei 

koncepcióhoz. 

 

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

(Nagy Gábor nem volt a teremben.) 

 

 

9/2014. (II. 14.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés: 

 

1. megismerte az NTH javaslataival kiegészített végleges Vas Megyei Területfejlesztési 

Koncepciót; 

2. az elfogadott koncepciót megküldi Szombathely MJV polgármesterének, hogy azt a 

közgyűlés elé terjessze jóváhagyásra; 
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3. a Stratégiai Környezetvédelmi Vizsgálat (SKV) elkészülte után, azzal együtt, javasolja 

megküldeni a végleges – és a városi közgyűlés által is elfogadott – koncepciót a 

miniszternek jóváhagyásra. 

 

 

Felelős:             a közgyűlés elnöke  

Határidő:         azonnal 

 

 

A 7. tárgysorozat tárgyalása 

A Vas Megyei Területfejlesztési Program stratégiai és operatív program részének 

elfogadása 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

10/2014. (II. 14.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés megismerte a Vas Megyei Területfejlesztési Stratégiai és Operatív 

Program egyeztetési változatát és javasolja a 218/2009. (X. 6.) Kormányrendelet értelmében 

annak társadalmi vitára való bocsátását. 

 

Felelős:            a közgyűlés elnöke  

Határidő:        azonnal 

 

 

 

 

A 8. tárgysorozat tárgyalása 

A megyei önkormányzat hatáskörébe utalt decentralizált programok támogatási 

szerződéseinek módosításáról 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

11/2014. (II. 14.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés  
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 hozzájárul Csepreg Város Önkormányzata 180002608D számú támogatási 

szerződésével kapcsolatban a számítástechnikai, irodatechnikai és munkaeszközök 

használatba adásához; 
 

  hozzájárul Alsóújlak Község Önkormányzata 180005009D számú támogatási 

szerződésével kapcsolatban az iskolaépület (Kardos László Általános Iskola 

Alsóújlaki Tagintézménye) használatba adásához; 

 

 hozzájárul Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás 180002709D számú 

támogatási szerződésével kapcsolatban az eszköz pótlásához;  

 az ülést követő 5 munkanapon belül tájékoztatja a Nyugat-dunántúli Regionális 

Fejlesztési Ügynökséget az ülésen meghozott döntéséről; 

 

 felkéri a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséget, hogy a döntéséről tájékoztassa a 

Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodáját és az érintett 

támogatottakat, valamint a Támogatási szerződés-módosításokkal kapcsolatos ügyintézésben 

eljárjon. 

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke (a 4. pontban foglaltakért) 

                       Breznovits István   (az 5. pontban foglaltakért) 

Határidő:       azonnal 

 

 

A 9. tárgysorozat tárgyalása 

A Vas Megyei Önkormányzat tagságára a Vas Megyei Turizmus Szövetségben 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztatja a testületet arról, hogy a Vas Megyei 

Turizmus Szövetségben ő képviselné a testületet.  

 

A testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

12/2014. (II. 14.) számú határozat 

 

     A Vas Megyei Közgyűlés 

 

 hozzájárul ahhoz, hogy a Vas Megyei Önkormányzat a Vas Megyei Turizmus Szövetség 

munkájában részt vegyen; 

 felkéri elnökét, hogy tagként, vagy lehetőség szerint pártoló tagként képviselje a megyei 

önkormányzatot az alapításnál. 

 

Felelős:            a közgyűlés elnöke 

Határidő:        azonnal 

 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke zárt ülés tartását rendeli el 11.40 órakor a 11-13. tárgysorozatok 

tárgyalásánál. 
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A zárt ülés döntései az alábbiak: 

 

 

 

13/2014. (II. 14.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés  

 

1. a Vas Megyei Tervezéskoordinációs Testülethez kapcsolódó területi 

munkacsoportokba a következő személyeket választja meg a falvak képviseletére: 

 

a) 1. számú munkacsoportba: Mihácsi Szabolcsot, Ostffyasszonyfa polgármesterét és 

                                            Fehér Ferencet, Ikervár polgármesterét; 

b) 2. számú munkacsoportba: Virág Jánost, Lukácsháza polgármesterét és 

                                            Konczné Molnár Margitot, Meszlen polgármesterét; 

c) 3. számú munkacsoportba: Lugosi Arnoldot, Szalafő polgármesterét és 

                                            Málics Ferencet, Rátót polgármesterét. 

2. meghatározza, hogy a területi munkacsoportok elnökeit az érintett városok képviselői, 

a falvak képviseletében eljáró tag és a megyei közgyűlés által delegált tag válassza 

meg maguk közül azzal, hogy a megyei közgyűlés által delegált tag nem lehet elnök, 

viszont a TMCS alelnöki tisztségét betölti.  

 

Felelős:           közgyűlés elnöke 

Határidő:       azonnal 

 

 

14/2014. (II. 14.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés megerősíti a Nyugat-dunántúli Regionális Területfejlesztési 

Konzultációs Fórum 3/2013. RTKF, 4/2013. RTKF és 5/2013. RTKF számú 

határozataiban szereplő tagdelegálásokat. 

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke  

Határidő:      azonnal 

 

 

15/2014. (II. 14.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 2014. március 15-e alkalmából: 

 

 

„Vas Megye Gazdaságáért Díj” kitüntetést: 

 

 

Dr. Pusztavámi Márton 

Solt Tamás 
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„Vitéz Both Béla Emlékdíj” kitüntetést: 

 

Krug Gusztáv 

 

„Pável Ágoston Emlékplakett” kitüntetést: 

 

Mohos Gézáné 

Schwarcz Józsefné 

Szabó Lajosné 

Timár József  

Dr. Wenczl Miklós 

 

 

„Kuntár Lajos Sajtó Díj”-at 

 

            Benkő Sándor 

            néhai Gálos László (posztumusz) 

 

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közigazgatási Tagozata" elismerést: 

 

Csire Imre 

Joó Imre 

Pacsi Józsefné 

Rosenfeld Istvánné 

Szabó Marianna 

Wiktoráné 

NémethKlára 

 

 

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Oktatási Tagozata" elismerést: 

 

Farkas László 

Horváth Istvánné 

Keszei Balázs 

Mészáros Árpád  

Mészárosné Baán 

Ildikó 

Pócza Antal 

 

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kulturális Tagozata" elismerést: 

 

 

Aknay János 

Glóbits Jenőné 

Horváth Márta 

Kancsó Zoltánné 

Kondor János 

Lajos Tiborné 

Lőrincz Miklós 

Takó Gábor 
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"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Egészségügyi Tagozata" elismerést: 

 

 

Dr. Aradi Erzsébet 

Dr. Iványi János 

PhD 

Joó Béláné 

Németh Józsefné 

Dr. Szabó József 

Tóth Károlyné 

Dr. Varga László 

 

 

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Szociális Tagozata" elismerést: 

 

Bencsicsné Horváth 

Rita 

Horváthné Sali Ildikó 

Károlyi Zsanett 

Komáromi Zsolt 

Lendvai Imréné 

  

 

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Gyermek- és Ifjúságvédelmi  Tagozata" 

elismerést: 

 

 

Barabásné Győrvári 

Adrienn 

Borbásné Poór Anikó 

Dolgos Zoltánné 

Imre Lászlóné 

Szatykó Béláné 

 

 

 

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Sport Tagozata" elismerést: 

 

 

Dobány Lajos 

Garamvári Zoltán 

Horváth Zsolt 

Molnár Ferenc 

Németh Géza 
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"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közbiztonsági Tagozata" elismerést: 

 

 

Dancsecs Imre 

néhai Krizmanics 

Ferenc 

(posztumusz) 

Nagy Norbert Imre 

Szabó András Péter 

Török János 

 

 

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Ifjúsági Tagozata" elismerést: 

 

 

Mátyás Károly 

P. Csány Péter SDB 

Vörös Emil 

 

„Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kisebbségekért Tagozata” elismerést: 

 

 

            Németh Tiborné 

            Paukovits Helmut Tibor 

            Vidos László János 

 

részére adományozza és megbízza elnökét a kitüntető elismerések és az azzal járó 

pénzjutalom átadásával. 

 

Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő: 2014. március 15. 

 

 

 

16/2014. (II. 14.) számú határozat 

 

A közgyűlés   

 az Alpokalja Nagycsaládos Egyesület fennállásának 100.,   

 a Celldömölki Honismereti Munkaközösség alapításának 40. és   

 a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Vas Megyei Helyi Csoportja 

működésének 40. évfordulója alkalmából utólagos jóváhagyással  

 

elismerő oklevelet adományoz.  

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:      a jubileumi évfordulók napja  
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Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke bejelenti, hogy a március 15-i kitüntetések átadására 

március 14-én 11.00 órakor kerül sor a Megyeháza Dísztermében, melyre minden 

képviselőt tisztelettel meghív. Több tárgy nem lévén az ülést 12.01 órakor berekeszti. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kun László Kovács Ferenc 

címzetes megyei főjegyző a közgyűlés elnök 
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