
Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2014. március 5-én 10.00 órától a Megyeháza     

Dísztermében megtartott rendkívüli üléséről 

 

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

Kerekes Ferenc Béla, Kovács Endre, Nagy Gábor, Pajor András, Rába Kálmán       

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, Holdosi Dániel titkárságvezető; 

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

média tudósítói      

 

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

közgyűlés tagjait és az egyéb résztvevőket. Megállapítja, hogy 11 fő képviselő jelen 

van, így az ülés határozatképes, majd azt megnyitja. Szavazásra bocsátja az ülés 

tárgysorozatát azzal, hogy - az önkormányzat gazdasági érdekeire tekintettel – 

sürgésségi indítványként javasolja, hogy a testület tárgyalja meg a 2014-2020 közötti 

uniós finanszírozású fejlesztési programok megyéket érintő fejlesztéseiről szóló – 

Magyarország Kormányával kötendő – stratégiai megállapodásról készült 

előterjesztést is. 

 

  A testület az ülés tárgysorozatát  11 igen szavazattal, egyhangúlag a következők szerint 

fogadja el: 

 

1. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. társasági 

szerződése 

2. A 2014-2020 közötti uniós finanszírozású fejlesztési programok megyéket érintő 

fejlesztéseiről szóló – Magyarország Kormányával kötendő – stratégiai 

megállapodásról 

 

Az 1. tárgysorozat 

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. társasági 

szerződése 

 

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

határozati javaslatának 5. pontja javaslatokat tartalmazna a taggyűlésnek a Felügyelő 

Bizottság tagjaira vonatkozóan. Mivel az ügyvezető Vas megyei, a könyvvizsgáló Győr-

Moson-Sopron megyei, ezért a két minisztériumi javaslat mellé Zala megye javasolna még 

egy főt. A minisztériumok a mai napig nem küldték meg jelöltjeiket, így az átmeneti időre a 
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másik kettő megyei önkormányzat is javasol tagokat a Felügyelő Bizottságba. Kéri, hogy a 

határozati javaslat 5. pontja ennek megfelelően az alábbiak szerint egészüljön ki: 

 Fodor Márk, 8360 Keszthely, Rákóczi u. 92. szám alatti lakost 

 Kóczán Zoltán, 9330 Kapuvár, Eszterházy Pál sétány 3. szám alatti lakost,  

 Kondora István, 9600 Sárvár, Kinizsi u. 7. szám alatti lakost javasolja a taggyűlésnek 

a társaság Felügyelő Bizottsága tagjának megválasztani mindaddig, amíg a két érintett 

minisztérium javaslata alapján a taggyűlés új tagokat nem választ.  

Kéri továbbá, hogy a határozati javaslat 7. pontja helyébe az alábbi szöveg kerüljön: A 

Közgyűlés felhatalmazza Kovács Ferenc Elnök Urat, hogy a társaság taggyűlésén a 

Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai személyére vonatkozóan javaslatot tegyen, 

illetve az előterjesztett javaslatról szavazzon, s a Vas Megyei Önkormányzat tag 

képviseletében az  így elfogadott Felügyelő Bizottságot tartalmazó társasági szerződés 

elfogadásáról szavazzon. További szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot a módosító javaslatokkal. 

 

A testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

17/2014. (III. 5.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

1. visszavonja a 8/2014. (II. 14.) számú határozatát; 

2. a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. társasági 

szerződését jóváhagyja azzal, hogy a Vas Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét, 

Kovács Ferencet, hogy a Társaság taggyűlésén a Társaság Felügyelő Bizottságának 

tagjai személyére vonatkozóan javaslatot tegyen, illetve az előterjesztett javaslatról 

szavazzon, s a Vas Megyei Önkormányzat tag képviseletében az így elfogadott 

Felügyelő Bizottságot tartalmazó társasági szerződés elfogadásáról szavazzon; 

3. a társaság ügyvezetőjének Breznovits Istvánt, 9700 Szombathely, Szelestey László 

utca 62. I. em. 7. a. szám alatti lakost javasolja; 

4. a társaság cégvezetőjének Baráth Katalint, 9700 Szombathely Malom utca 7. szám 

alatti lakost javasolja; 

5. javasolja továbbá a társaság taggyűlésének, hogy – amíg a két érintett minisztérium 

javaslata alapján a taggyűlés új tagokat nem választ –  

 Fodor Márk, 8360 Keszthely, Rákóczi u. 92. szám alatti lakost, 

 Kóczán Zoltán, 9330 Kapuvár, Eszterházy Pál sétány 3. szám alatti lakost, 

 Kondora Istvánt, 9600 Sárvár, Kinizsi u. 7. szám alatti lakost válassza meg a 

társaság Felügyelő Bizottsága tagjának válassza meg; 

6. javasolja a taggyűlésnek, hogy a társaság könyvvizsgálója Pék Gábornét, 9024 Győr, 

Szigethy A. u. 8. szám alatti lakos legyen. 

7. felhatalmazza elnökét a társasági szerződés aláírására. 
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Felelős:           a közgyűlés elnöke 

Határidő:         2014. március 14. 

 

 

A 2. tárgysorozat 

A 2014-2020 közötti uniós finanszírozású fejlesztési programok megyéket érintő 

fejlesztéseiről szóló – Magyarország Kormányával kötendő – stratégiai megállapodásról 

 

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

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A testület 11 igen szavazattal meghozza a következő határozatot: 

 

18/2014. (III. 5.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés  

1. felhatalmazza elnökét arra, hogy Magyarország Kormánya és a magyarországi megyei 

önkormányzatok képviselőivel együtt aláírja a 2014-2020 közötti uniós finanszírozású 

fejlesztési programok megyéket érintő fejlesztéseiről szóló stratégiai megállapodást 

(továbbiakban: Megállapodás). 

2. felhívja elnökét, hogy a végleges szövegváltozatot a soron következő rendes 

közgyűlésre terjessze be. A Megállapodás a Vas Megyei Önkormányzat 

vonatkozásában a Vas Megyei Közgyűlés megerősítő határozatát követően lép 

hatályba. 

 

Felelős:           a közgyűlés elnöke 

Határidő:       2014. áprilisi megyei közgyűlés ülése 

 

 

 

Több tárgy nem volt, a közgyűlés elnöke az ülést 10.05 órakor berekeszti. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kun László Kovács Ferenc 

megyei jegyző a közgyűlés elnöke 
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