
Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2014. április 25-én 9.30 órától a Megyeháza Dísztermében 

megtartott nyílt üléséről 

 

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

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

András, Patyi Elemér, Rába Kálmán, Sőre Zoltán, Szabó József, 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, Winkelbauer 

Katalin pénzügyi csoportvezető, Breznovits István, az RFÜ ügyvezetője (a 4. 

tárgysorozatnál), Dr. Huszár Lilla PhD, a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltsége igazgatója (az 5. tárgysorozatnál), Dr. 

Takács Árpád tűzoltó ezredes, tűzoltósági főtanácsos, megyei igazgató (a 6. 

tárgysorozatnál), Solt Tamás, az OPEL Szentgotthárd Autóipari Kft. ügyvezetője, 

valamint Huszár Gábor, Szentgotthárd város polgármestere napirend előtt. 

 

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

közgyűlés tagjait és a résztvevőket. Megállapítja, hogy a közgyűlésről 3 fő képviselő 

van távol, 12 fő képviselő jelenlétével az ülés határozatképes, így azt megnyitja 

 

Átadja Solt Tamás, az OPEL Szentgotthárd Autóipari Kft ügyvezető igazgatója 

részére a március 15-e alkalmából adományozott „Vas Megye Gazdaságáért Díj”-at, 

aki az ünnepségen állami kitüntetés átvétele miatt nem tudott jelen lenni. A 

kitüntetettet köszönti Huszár Gábor, Szentgotthárd város polgármestere is. 

 

Mivel napirend előtti felszólalásra nem történt jelentkezés, így szavaztat az ülés 

tárgysorozatáról azzal, hogy javasolja a tárgysorozatba venni 9/b. sorszám alatt a 

Közép-Európai Közlekedési Folyosó Korlátolt Felelősségű Európai Területi 

Társulás egyes szervezeteibe delegált személyekről készült előterjesztést. 

 

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

 

 

19/2014. (IV. 25.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés az ülés tárgysorozatát az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Nyílt ülés keretében tárgyalja: 

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

eseményekről 

2) a.) A Vas Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról 
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b.) A Vas Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolója 

c.) Jelentés a 2013. évi költségvetés beszámolójának könyvvizsgálatáról 

d.) Jelentés a 2013. évi belső pénzügyi ellenőrzés tapasztalatairól 

3) Javaslat a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és 

egyéb juttatásairól, támogatásairól szóló rendelet módosítására  

4) Beszámoló a határ menti (Osztrák-Magyar és Szlovén-Magyar ETE) 

programkészítés helyzetéről 

5) Tájékoztató a szociális intézmények helyzetéről Vas megyében 

6) A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója a 2013. évi 

tevékenységéről 

7) A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa, valamint a Vas 

Megyei Önkormányzat Közgyűlése között 2014. évre szóló megállapodás 

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

területfejlesztési részdokumentumokat előkészítő Megyei Tervezéskoordinációs 

Testület (MTT) megalakítása tárgyában elfogadott határozat módosítása 

9)  

a. Tájékoztató a CETC EGTC Alapszabály és Egyezmény magyar nyelvű 

változásáról 

b. Előterjesztés a Közép-Európai Közlekedési Folyosó Korlátolt Felelősségű 

Európai Területi Társulás egyes szervezeteibe delegált személyről 

10) Közösségi célú alapítvány támogatása 

11) Gayer Gyula emlékplakettek 2014. évi adományozása 

12) Delegálások az Alpok-Adria szövetség Tematikus Koordinációs Irodáiba 

 

 

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

 

 

Az 1. tárgysorozat tárgyalása 

Beszámoló a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, 

eseményekről 

 

(Az előterjesztés az ülés előtt került kiosztásra.) 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke kiegészíti szóban az előterjesztést. Szól a megrendezésre 

kerülő Alpok-Adria Borversenyről.  

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

előterjesztést. 

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

 

20/2014. (IV. 25.) számú határozat 

 

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

készített beszámolót elfogadja. 
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A 2/a. tárgysorozat tárgyalása 

A Vas Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról 

 

 

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

előterjesztéshez. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §-ában előírja, 

hogy a helyi önkormányzat, valamint a felügyelete alatt álló költségvetési szerv 

költségvetését a közgyűlés módosíthatja szükség szerint, de legkésőbb december 31-

i hatállyal.A költségvetés módosítására vonatkozó indítvány a 2013. december 31-ig 

bekövetkezett változásoknak a költségvetési rendeletben történő átvezetésére tesz 

indítványt. A előterjesztésben szereplő többletbevételek felhasználásával, illetve a 

szükséges átcsoportosításokkal a bizottság egyetért, az előterjesztést megtárgyalta és 

javasolja a közgyűlésnek a Vas Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 

alkotott 3/2013. (II. 18.) sz. önkormányzati rendeletének – az előterjesztés 

melléklete szerinti tartalommal történő módosítását, illetőleg a rendelet – tervezet – 

elfogadását. 

 

Marton Ferenc, a közgyűlés alelnöke további szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem 

lévén szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 

 

A testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotja a 2/2014. (IV. 28.) 

önkormányzati rendeletet, melyet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmaz. 

 

 

A 2/b-c-d. tárgysorozat tárgyalása 

b.) A Vas Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolója 

c.) Jelentés a 2013. évi költségvetés beszámolójának könyvvizsgálatáról 

d.) Jelentés a 2013. évi belső pénzügyi ellenőrzés tapasztalatairól 

 

 

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

előterjesztésekhez. A megyei önkormányzat 2013. évi működése a fegyelmezett és 

takarékos gazdálkodásnak köszönhetően kiegyensúlyozott volt, likviditási 

problémák nem jelentkeztek. Összegezve megállapítható, hogy az önkormányzat 

működése 2013. évben zökkenőmentesen alakult, a központi költségvetési 

támogatás és a kiegészítő támogatás, továbbá a 2012. évi pénzmaradvány 

bevonásával biztosított volt a működés pénzügyi fedezete. A zárszámadási rendelet 

előterjesztését a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és javasolja, hogy a 

közgyűlés fogadja el a Vas Megyei Önkormányzat 2013. évi összevont 

gazdálkodása helyzetéről adott beszámolót. A bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta és javasolja a közgyűlésnek a Vas Megyei Önkormányzat 2013. évi 

költségvetéséről alkotott 3/2013. (II. 18.) sz. önkormányzati rendeletének – az 

előterjesztés melléklete szerinti tartalommal történő zárszámadását illetőleg a 

rendelet-tervezet – elfogadását. A bizottság a közgyűlése részére a Vas Megye 
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Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési 

beszámolójának könyvvizsgálatáról szóló független könyvvizsgálói jelentést 

megismerte. A könyvvizsgáló megállapítása alapján az előterjesztett beszámoló az 

önkormányzat 2013. évi költségvetés teljesítéséről a 2013. december 31-én fennálló 

vagyoni és pénzügyi helyzetről megbízható és valós képet ad. Ez alapján a bizottság 

javasolja a közgyűlésnek, hogy a jelentést fogadja el. A bizottság a 2013. évi 

pénzmaradvány felhasználására szóló határozati javaslat előterjesztést megtárgyalta, 

azzal egyetért, javasolja a közgyűlésnek az előterjesztésben szereplő tartalom 

szerinti elfogadását.  

2013. évi belső pénzügyi ellenőrzés tapasztalatairól 

- a megyei önkormányzat és hivatala költségvetéseinek végrehajtásával összefüggő 

pénzügyi-gazdasági műveletek elvégzésének szabályozása és végrehajtása volt 

(kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendje és 

érvényesülése) illetve, 

- a hazai decentralizált területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célú 

előirányzatok terhére a megyei területfejlesztési tanácsok által megkötött támogatási 

szerződések tekintetében a támogatott projektek megvalósulásának és a támogatás 

ellenében vállalt kötelezettségek teljesítése vizsgálati végrehajtásának ellenőrzése. 

Összefoglalva elmondható, hogy, hogy a megyei önkormányzat a 

kötelezettségvállalással és ellenjegyzéssel kapcsolatos szabályozása alapvetően 

megfelelő. Gyakorlatban kötelezettségvállalásoknál és azok ellenjegyzésénél nem 

minden esetben az alaki és formai követelményeket betartva jártak el, továbbá nem 

teljes körűen vezették a kötelezettségvállalási nyilvántartási rendszert sem. 

A vizsgálat által feltárt hiányosságok pótlásra kerültek az ellenőrzés befejezéséig 

 

A belső ellenőrzés kapcsán elmondható, hogy a Vas Megyei Önkormányzat és a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kötött NFM_SZERZ/661/5/2012. számú, 

támogatási szerződés követelményeinek megfelelő 2012. területfejlesztési feladatok 

ellátása a szerződésben foglaltaknak megfelelően megtörtént. A bizottság az 

előterjesztést megtárgyalta és javasolja a közgyűlésnek a belső ellenőrzésről szóló 

jelentés elfogadását. 

 

Horváth Márta könyvvizsgáló rövid szóbeli kiegészítőjében elfogadásra javasolja a 2013. 

évi költségvetési beszámolót. 

 

Marton Ferenc, a közgyűlés alelnöke további szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem 

lévén szavazásra bocsátja a független könyvvizsgáló véleményt. 

 

A testület 12 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett meghozza a következő határozatot: 
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21/2014. (IV. 25.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Önkormányzata Közgyűlése részére a Vas Megye 

Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolójának 

könyvvizsgálatáról, valamint a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet 

vizsgálatáról készült könyvvizsgálói jelentéseket elfogadja. 

 

Marton Ferenc, a közgyűlés alelnöke szavazásra bocsátja a 2013. évi belső pénzügyi 

ellenőrzés tapasztalatairól készített előterjesztést. 

 

A testület 12 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett meghozza a következő határozatot: 

 

 

22/2014. (IV. 25.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Önkormányzat 2013. évben végzett belső 

ellenőrzésről készült beszámolóját elfogadja. 

 

 

Marton Ferenc, a közgyűlés alelnöke szavazásra bocsátja a 2013. évi pénzmaradvány 

felhasználásáról készített előterjesztést azzal, hogy az kerüljön átvezetésre a 2014. 

évi költségvetésen. 

 

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

 

 

23/2014. (IV. 25.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Önkormányzat és intézménye 2013. évi költségvetési 

pénzmaradvány előterjesztés szerint történő felhasználására vonatkozó javaslatot jóváhagyja. 

 

Felelős:            a közgyűlés elnöke 

Határidő:         2014. április 30. (a 2014. évi költségvetési rendeleten történő átvezetésre) 

 

Marton Ferenc, a közgyűlés alelnöke szavazásra bocsátja a 2013. évi zárszámadásról 

készült rendelet-tervezetet. 

 

A testület 12 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett megalkotja a 3/2014. (IV. 28.) 

önkormányzati rendeletet, melyet a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmaz. 

 

(Az ülést Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke vezeti.) 
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A 3. tárgysorozat tárgyalása 

Javaslat a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb 

juttatásairól, támogatásairól szóló rendelet módosítására 

 

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

szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 

 

A testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja a 4/2014. (IV. 28.) önkormányzati 

rendeletet, melyet a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmaz. 

 

 

 

 

A 4. tárgysorozat tárgyalása 

Beszámoló a határ menti (Osztrák-Magyar és Szlovén-Magyar ETE) programkészítés 

helyzetéről 

 

Breznovits István, az RFÜ ügyvezetője szóbeli kiegészítést fűz az előterjesztéshez. Ráerősít 

hozzászólásával a programok jelenlegi állására. Vas megyét két határ menti program 

érinti 2014-2020-as vonatkozásban. Az osztrák-magyar program tervezése az előző 

évben elindult, az idén pedig folytatódik. Egyedülálló módon az országban a 

legelőrehaladottabb stádiumban van. Szeptemberben így benyújtásra kerül az 

operatív program. Várhatóan 2015. év elejétől meg fognak nyílni a források. Négy 

prioritási tematikus területről van itt szó, a kis- és középvállalkozások 

versenyképességének növelése, a környezet védelme és források fenntartható 

használatának elősegítése, a fenntartható közlekedés, kapacitások, hiányok 

megszüntetése és hálózati infrastruktúrák, illetve az intézményi kapacitások 

növelése és hatékonysága a közigazgatásban. A munkák előrehaladottságára 

tekintettel intézményi változások is történtek az előző időszakban. Még a Nemzeti 

Fejlesztési Ügynökségtől kezdve a Miniszterelnöki Hivatal lépett az operatív 

program irányító hatósági funkciójába, illetve a helyi  végrehajtó szereplők között – 

jelenlegi állás szerint – nem tervez változást az intézményi rendszer. A közös 

monitoring bizottsági munkában részt vesz Vas, Zala és Győr-Moson Sopron 

megye. Született egy megállapodás, amely arról szól, hogy a források 30 %-át közúti 

fejlesztésre kell fordítani. Ez azt jelenti, hogy a kis határutak kapcsolódásának az 

erősítésében állapodott meg Burgenland és a Magyar Állam. A források jó része már 

erre került allokálásra. A burgenlandi fél kifejezett szándéka a vasúti fejlesztéseknek 

az erősítése. Jelenleg is fut egy Grenzbahn nevű program, amelynek a GYESEV az 

egyik fő szakmai partnere, amely többek között arról szól, hogy lehet a határon 

átnyúló vasúti kapcsolódásokat megvalósítani. Magyar részre az előző periódushoz 

hasonlóan 30-34 millió euronyi összeget jelent a támogatás. A Szlovén-Magyar 

programról elmondja, hogy kevesebb tartalomról tud csak beszámolni, mert az 

intézményi átalakulás, a közös technikai titkárság Ljubljanában található, és az 

irányító hatóság magyar oldali elhelyezéssel számol, de látható, hogy a program 
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keretösszege mintegy egyharmadára csökken, ez magyar allokáció szerint egy 9 

milliónyi összegről szól, de a tervezés ugyanakkor jelentősen elmarad az általános 

tervezési folyamatoktól. Ez várhatóan csúszni fog, a források vonatkozásában 

inkább csak a következő év második felében fog megnyílni. Ez a program Vas és 

Zala megyét érinti. További jó munkát kíván a közgyűlésnek. 

 

Kerekes Ferenc Béla tanácsnok felhívja a figyelmet a szlovén program fontosságára. Úgy 

véli, hogy a határvidéken kiemelt hibák vannak. Munkanélküliség a jellemző, a 

magyarok fogynak ezért ezen a vidéken. Ennek a kis közösségnek erősíteni kell a 

lehetőséget, hogy valami kis fejlesztést tudjanak számukra is adni.  

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke kiegészítésképpen szól arról, hogy szlovén irányba is 

megtörténtek a határ bejárások. Vonzóbb lesz talán a szentgotthárdi munkavégzés is 

a határátkelők megnyitásával. Sok bezárt határátkelő újra megnyitásra kerül. 

Vasútfejlesztések nemcsak Burgenlanddal összefüggésben lesznek, hanem folynak 

tárgyalások Steiermarkkal is. A Szentgotthárd és Feldbach közötti szakaszt is 

szeretnék villamosítani. Új Graz-Wien szakaszt is szeretnék megvalósítani. Kőszeg-

Felsőpulya irányába is tervben van a vasút megépítése. Szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot. 

 

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

 

 

24/2014. (IV. 25.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a határ menti (Osztrák-Magyar és Szlovén-Magyar ETE) 

programkészítés helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Az 5. tárgysorozat tárgyalása 

Tájékoztató a szociális intézmények helyzetéről Vas megyében 

 

Dr. Huszár Lilla PhD, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei 

Kirendeltsége igazgatója rövid szóbeli kiegészítőjében elmondja, hogy szeretné 

megköszönni Toma Róbert főigazgató úr nevében, hogy beszámolhatnak a 

közgyűlésnek az előző évi munkájukról. A megyei szociális ellátórendszernek a 

finanszírozása jónak mondható volt, mivel az intézményi költségvetések mintegy 

340 millió Ft-os fejlesztésekre nyújtottak lehetőséget. Ebből régóta meghúzódó 

problémákat tudtak megoldani. Ezen kívül fontos, hogy a dologi kiadások terén is 

jelentős növekedést tudtak elérni, amely a szolgáltatás színvonalbeli növekedést 

eredményezett. Emelni tudták az élelmezési normákat 15 %-kal, de ezt 

természetesen még tovább szükséges emelni az idei év során. Néhány problémát 

említettek a beszámolóban, elsősorban a munkaerő szerzési problémákat jelezte, 

mivel sokan külföldön keresnek munkát. A jól képzett munkaerőt elcsábítják. A 
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kormány meghirdette az életpálya modellt, ezen dolgoznak, ebbe bevonják az 

igazgatókat is abban bízva, hogy csökkenteni tudják az elvándorlási problémákat. 

 

Kerekes Ferenc Béla tanácsnok a közgyűlés részéről meglévő érzelmi kötődésről szól. 

Örömét fejezi ki az intézmények gyarapodásáért. Megkérdezi, hogy lesz-e változás a 

fogyatékos gyerekek tekintetében, akik kikerültek a rendszerből, s az oktatásban 

nem kapják meg ugyanazt az ellátást, ami a szociálisban megvolt. 

 

Fehér László frakcióvezető   vállalkozói igények alakulása felől érdeklődik. Gratulál a több 

mint 300 M Ft-hoz, de elmondja, hogy volt korábban olyan év is, amikor Kiss Péter 

közbenjárására csak a hegyfalui intézmény kapott 600 M Ft-ot. 

 

Nagy Gábor tanácsnok   elmondja, hogy a megye is nagyon jó gazdája volt az 

intézményeknek. Két év empátia után 2013-ban egy kis lendület következett be. 

Kérte, hogy a lehetőségekhez képest folytassák a felújításokat. 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke  az ivánci intézmény C pavilon felújításának, 

korszerűsítésének lehetősége felől érdeklődik. 

 

Dr. Huszár Lilla PhD, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei 

Kirendeltsége igazgatója válaszol a kérdésekre, felvetésekre. 2013. áprilisában 

kerültek az un. vegyes profilú intézmények – Kőszeg és Rum – a Klebersberg 

Intézményfenntartó Központhoz. 2015-ig kell szétválasztaniuk profilnak 

megfelelően az intézményeket. Ennek  kapcsán vizsgálják a felújítási szükségleteket 

is. Minden tekintetben változatlanul figyelnek rájuk. A várakozók száma nem 

változott, mivel egyre gyakoribb, hogy rosszabb állapotban lévő emberek kerülnek 

be az intézményekbe, s ezáltal az elhalálozás is gyakoribb. Frekventált intézmény a 

Szombathelyi Szakosított Otthon, oda hosszabb a várakozási idő is. Nem várható 

férőhelybővítés. Ivánc C pavilon tetőfelújítására megvan a szerződés, s 2 fürdőt 

alakítanak ki. Ehhez két lakószobát fel kellett adni, amely 8 férőhelycsökkenést 

jelent. A táplánszentkereszti intézményt is fókuszban tartják a felújítások 

tekintetében. 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a tájékoztatót. 

 

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

 

 

25/2014. (IV. 25.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés „A szociális intézmények helyzetéről Vas megyében” című 

tájékoztatót köszönettel elfogadja. 
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A 6. tárgysorozat tárgyalása 

 A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója a 2013. évi tevékenységéről 

 

Dr. Takács Árpád, tűzoltó ezredes, tűzoltósági főtanácsos, megyei igazgató vetített képes 

prezentációt tart 6 percben, majd szóban kiegészíti az előterjesztést. Elmondja, hogy 

a 2013. év a lendület, a helytállás és megelőzés éve volt. A beavatkozás kultúrájáról 

a megelőzés kultúrájára tértek át, ezáltal minden téren megújult az igazgatóság. 

Megújult az igazgatóságon a vezetői állomány is, új szemléletű vezetők kerültek az 

egyes egységek élére. Minden járásban vannak tűzoltó csoportok, vagy hivatásos, 

vagy pedig önkormányzati tűzoltóságok működnek. A mentőcsoportok a 

katasztrófavédelem talpkövei. 262 jogszabály módosult. 436 tűzesetük volt és 1250 

műszaki mentés. Elsősorban ezen nagy számok a rendkívüli időjárás 

következményei voltak. A tűzesetek száma 32 %-kal csökkent. Halálos 

szénmonoxid mérgezés nem volt a megyében. 5-ös, kiemelt fokozatú tűzeset kettő 

volt: Bobán és Pecölben. Mindkettő kétnapos műveletből állt. A tűzoltóknak 217 

gyakorlatot szerveztek. Az egyesületek nagyon komoly munkát végeznek. 57 tűzoltó 

egyesület 30 M Ft-os támogatást nyert el a tavalyi évben. A polgári védelemben is 

az önkéntesség erősítése a fő cél. A megye települései veszélyeztetettségi fokozatba 

kerültek besorolásra. Kialakították a járási mentőcsoportok rendszerét. További 

önkéntes mentőcsoportokat szeretnének alakítani. Az idősotthonok mentési tervét is 

ki kell dolgozni. Speciális feladatok vannak ugyanis azokon a helyeken. Kitelepítési 

és befogadási terveket dolgoztak ki az árvizek miatt. A települések önállóan is 

védekeznek. Iparbiztonsági szakterület nem volt korábban. 19 veszélyes üzem van a 

megyében. 1510 hatósági ellenőrzést végeztek. Elsősorban a hatósági felhívás 

eszközével éltek, s nem a büntetéssel. Sikertelen közbeszerzés miatt neki kellett 

kijelölni a hatósági feladatot ellátó két kéményseprő céget is. 2013-ban 13 

kéménytűz volt a megyében. Véleménye szerint az elmúlt év során nem volt a 

megye a béke szigete, inkább sok esetben viharsarok volt. A katasztrófavédelem 

feladata tehát megváltozott. Teljesítettek mindent, amit a társadalom elvárt tőlük. 

Segítették  munkájukat a kormányhivatal, megyei és települési önkormányzatok is, 

amit külön megköszön, de felelős területfejlesztés nincs a biztonság garantálása 

nélkül. Minden szervezetnek, személynek megvan a küldetése. 2014-re ígéri, hogy 

ott lesznek mindenhol, ahova a kötelezettségük hívja őket. 

 

Fehér László frakcióvezető  megkérdezi, hogy az önkormányzati tűzoltóságok jövőképe 

hogyan változik 

 

Kovács Endre, a rendészeti szakbizottság elnöke  elmondja, hogy a szakbizottság 

nagyrabecsülését fejezte ki az elvégzett munkájukért, s a nagyszerűen átvészelt 

átszervezésekért. A megye lakossága megnyugvással veheti tudomásul, hogy 

nagyon jó szervezetük van arra az esetre, ha bajba kerülnek. 
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Nagy Gábor tanácsnok megkérdezi, hogy Körmenden miért nem alakult még meg a 

mentőcsoport 

 

Dr. Takács Árpád, tűzoltó ezredes, tűzoltósági főtanácsos, megyei igazgató válaszol a 

kérdésekre, felvetésekre. Az önkormányzati tűzoltóságok most is köztestületi 

formában működnek.  Nélkülük nincs tűzbiztonság, továbbra is szükség van rájuk. A 

megszűnés inkább hivatásossá alakulást jelentett. Vas megyében az idén több 

támogatást kapnak az önkormányzati tűzoltóságok, mivel az alapot 16-ról 21 M Ft-

ra emelték meg, s a maradvány is felosztásra kerül. A támogatásból beruházásokat is 

finanszírozhatnak. az önkormányzatok 4-10 M Ft közötti támogatást szoktak adni. 

Vonulásuk az összvonulás 22 %-a volt, ez 480 esetet jelentett. A járási 

mentőcsoportok a járási központokban jöttek létre. Körmenden működik egy megyei 

mentőcsoport, az Őrség Mentőcsoport. Önkéntes rendszer is működik mellette. 4100 

ember pedig beosztásra került a megyében polgári védelmi feladatra. Ez a társadalmi 

felelősség. 

 

(Kovács Endre, továbbá Szabó József képviselők elmentek.) 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a tájékoztatót. 

 

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

 

 

26/2014. (IV. 25.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatóját a 

2013. évi tevékenységéről köszönettel elfogadja. 

 

 

7. tárgysorozat tárgyalása 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa, valamint a Vas Megyei 

Önkormányzat Közgyűlése között 2014. évre szóló megállapodás 

 

Kerekes Ferenc Béla tanácsnok nagyon fontosnak tartja a megállapodás megkötését. 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke szól arról, hogy idén nyílt meg a konzulátus 

Pártosfalván 

 

A testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 
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27/2014. (IV. 25.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa, 

valamint a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése között 2014. évre szóló megállapodást 

elfogadja. 

 

 

A 8. tárgysorozat tárgyalása 

  

A 2014-2020-as európai uniós operatív programokhoz illeszkedő megyei területfejlesztési 

részdokumentumokat előkészítő Megyei Tervezéskoordinációs Testület (MTT) megalakítása 

tárgyában elfogadott határozat módosítása 

 

Rába Kálmán képviselő megkérdezi, hogy Kőszeg miért kérte át magát Szombathelyhez 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondja, hogy a rendezvényen kérte Kőszeg, hogy 

ehhez a munkacsoporthoz tartózhassanak. Sokkal erősebb az identitás tudatuk 

Szombathelyhez, mint Sárvárhoz 

 

Kerekes Ferenc Béla tanácsnok kifejti, hogy a kistelepülések érdekeit is lehet itt 

érvényesíteni 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondja, hogy ez nem politikai érdekből alakult így. 

 

A testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozza a következő határozatot: 

 

 

28/2014. (IV. 25.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés  

1) a 2014-2020-as európai uniós operatív programokhoz illeszkedő területi érdekek 

érvényesítése, valamint az alulról jövő fejlesztési javaslatok feltérképezése és 

becsatornázása érdekében létrehozza járási szinten a területi munkacsoportokat; 

2) megbízza a hivatal területfejlesztési és területrendezési titkárságát, hogy a járási 

struktúrának megfelelően a testület munkaszervezeti teendőit lássa el. 

Felelős:           a közgyűlés elnöke 

Határidó:       azonnal 

 

 

A 9/a.-9/b. tárgysorozat tárgyalása 

         Tájékoztató a CETC EGTC Alapszabály és Egyezmény magyar nyelvű változásáról 

 

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

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
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A testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

 

29/2014. (IV. 25.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés  

1) jóváhagyja a Közép-Európai Közlekedési Folyosó Korlátolt Felelősségű Európai 

Területi Társulás végleges alapító dokumentumait; 

2) utólagosan jóváhagyja, hogy a Közép-Európai Közlekedési Folyosó Korlátolt 

Felelősségű Európai Területi Társulás egyes grémiumaiba a megyei önkormányzat 

képviseletének ellátására az alábbi személyeket delegálja: 

- Közgyűlés: Kovács Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke 

- Felügyelő bizottság: Marton Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés 

alelnöke 

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:      azonnal 

 

 

 

A 10. tárgysorozat tárgyalása 

  Közösségi célú alapítvány támogatása 

 

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

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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

 

 

 

30/2014. (IV. 25.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés az elnöki keret terhére 

1. - a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Központ Közhasznú Alapítvány részére a 

2014. május 9-11. között megrendezésre kerülő ÖKO-MAJÁLIS lebonyolításához 

100.000,- Ft; a Dr. Lenarsich Imre Helytörténeti és Gyűjteményi Alapítvány részére a 

magyar szentekről, boldogokról elnevezett regionális kulturális, zarándok és turisztikai 

útvonalról tervezett kiadvány megjelentetéséhez, illetve ennek előkészítését szolgáló 

egyeztető megbeszélés lebonyolításához 50.000,- Ft; a Dr. Tiborcz Sándor 

Egészségügyi Szakdolgozók Önképzését Támogató Alapítvány részére az Ápolók 

Napja ünnepség lebonyolításához 50.000,- Ft támogatást biztosít;  

2. felkéri elnökét a támogatási szerződés aláírására.  
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Felelős:  a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke 10:51 órakor zárt ülés tartását rendeli el a 11-12. 

tárgysorozatok tárgyalásánál. 

 

 

A zárt ülés döntései az alábbiak: 

 

 

 

31/2014. (IV. 25.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

 

1.  

 Lőrincz Csilla, Aréna Óvoda Szombathely óvodapedagógusa; 

 Kránitz Tiborné, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Központ Közhasznú 

Alapítvány Kuratóriumának titkára; 

 a Szombathelyi Erdészeti Zrt; 

 a VASIVÍZ Zrt és a  

 Szentgotthárdi Horgászegyesület részére 

Gayer Gyula Emlékplakettet adományoz; 

2. megbízza elnökét az emlékplakettet átadásával az ÖKO Majális keretében.  

 

Felelős:           a közgyűlés elnöke 

Határidő:       2014. május 9. 

 

 

32/2014. (IV. 25.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés az Alpok-Adria Szövetség egyes Tematikus Koordinációs Irodákba  

- 2014. május 1-jétől – a megyei önkormányzat képviseletének ellátására az alábbi 

személyeket delegálja: 

 

1) Gazdaság (elnök: Vas megye): Dr. Kondor János, elnök, Vas Megyei 

Munkaadók és Gyáriparosok Szövetsége; 

Koordináció: Nemzeti Regionális Kreatív Intézet 

2) Kultúra: Csapláros Andrea, igazgató, Savaria Megyei Hatókörű Városi 

Múzeum; 

3) Turizmus: Haller Ferenc, TDM menedzser, Sárvár Tourist & TDM Nonprofit 

Kft.; Európa: Antal András, tanácsadó, Nemzeti Külgazdasági Hivatal; 
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