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Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2014. május 30-án 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 István, Kerekes Ferenc Béla, Kovács Endre, Nagy Gábor, 

Pajor András, Patyi Elemér, Rába Kálmán, Szabó József, Szijártó László, Tausz 

István Béla közgyűlési tagok;  

 

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

Dániel titkárságvezető, Dr. Tiborcz János, Vas megye rendőrfőkapitánya és Papp 

Károly altábornagy, az ORFK vezetője (a 2. tárgysorozatnál), Gaál Róbert, a 

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója (a 3. tárgysorozatnál), Dr. Szűcs 

László, a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 

osztályvezető főorvosa (a 4. tárgysorozatnál) 

 

Egyéb résztvevők: Kuttorné Taletovits Klára szervezési munkatárs, jegyzőkönyvvezető, 

valamint a média tudósítói 

 

 

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

közgyűlés tagjait, valamint a résztvevőket, külön köszönti a megyei és országos 

rendőrfőkapitányt. Megállapítja, hogy az ülésen 13 fő képviselő jelen van, 2 fő 

képviselő – Sőre Zoltán és Szakács Marcell – hiányzik, tehát az ülés határozatképes 

és azt megnyitja. Lehetőséget biztosít Rába Kálmán, a Jobbik Magyarországért 

Mozgalom képviselőjének – Vidék nélkül nincs élhető Magyarország című, a Vas 

megyei falvak helyzete az Operatív Program tükrében tárgyú napirend előtti 

felszólalása megtartására. 

 

 

Napirend előtt: 

 

 

Rába Kálmán képviselő szól arról, hogy Vas megye az aprófalvas megyék közé tartozik. 216 

településből 128 település lakosainak száma nem éri el az 500 főt. Ezekben a 

falvakban él a megye lakosságának 13,2 %-a, ez pedig az ország lakosságának 

mindössze 2,9 %-a. Csak Baranya megye rendelkezik ennél magasabb mutatóval. 24 

év alatt egyetlen kormánynak sem sikerült magáévá tenni ezt a problémát. A megyei 

önkormányzatok feladata – a konszolidációs törvény következtében – a 

területfejlesztés lett. 24 év alatt egyetlen kormányzatnak sem sikerült magáévá tenni 

ezeknek a falvaknak a problémáit. A területfejlesztésnek leegyszerűsítve az egyes 

térségek, régiók társadalmi, gazdasági problémáinak megoldását kell szolgálni és a 
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különbségeket eltűntetni. Gyakorlatilag 5 hónap van hátra a választási ciklusból, 

tehát most kell megtenni, amit még lehetséges. Az operatív programban nagy 

hangsúlyt kellene kapni ezeknek a problémáknak. A falvak 20-30 %-a olyan 

állapotban van, hogy az ingatlanok 30-40 %-a lakhatatlan. Elmondták az ott élők, 

hogy nagy gondok vannak. Az utolsó koncért marakodnak az oligarchák. 

Munkanélküliség lett úrrá ezeken a településeken, s a mezőgazdaág szerepe is 

lecsökkent. Kéri elnök urat, hogy hasonló település szerkezettel rendelkező megyék 

vezetőivel közösen próbáljanak meg valamilyen szerepet adni ezeknek a falvaknak 

is. Ne az urbanizációs törekvések kerüljenek előtérbe. 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke felhívja Rába Kálmán képviselő figyelmét arra, hogy az 

elmúlt napokban jelent meg a KSH munkaerő piaci helyzetképről szóló jelentése. 

Ebből világosan kitűnik, hogy 1992 óta nem volt olyan magas a foglalkoztatás 

aránya az országban, mint amilyen most. 4 millió fő fölött van a foglalkoztatottak 

száma. Természetesen ebben benne szerepelnek a közhasznú munkát végzők is. 

Valóban vannak a megyében hátrányos helyzetű kistérségek. Az elkövetkezendő 

évek feladata lesz a kistérségeknek a lakosság megtartó erejét növelni. Szól arról, 

hogy a’70-es évek végétől a ’80-as évek végéig a falvakban kb. 10 millió sertést 

tartottak. Most ez a szám nem éri el a 2,5-3 millió db-ot sem. Szomorú tény, hogy a 

falusi kertekben nem termelnek még a saját ellátásukra sem. Erre is van kidolgozott 

program. Reményének ad hangot azért, hogy ez a trend megfordítható lesz. Ezekben 

a falvakban is ki kell építeni a megfelelő infrastruktúrát. Akkor talán nem lesz az 

ekkora elvándorlás jellemző, mint ami most van, s a lakosság is önellátó lesz. A 

nagyüzemi termelés költsége folyamatosan nő, így a gabonatermelésnek is csak 

bizonyos átlag termelése fölött van értelme. Felelőssége a megyének abban áll, hogy 

kedvet teremtsen a falvakban a saját célra történő termelésnek. ezt célozta meg a 

Böllérverseny, a Natur Kulinárium program is. 

Szavaztat az ülés tárgysorozatáról azzal, hogy a testület 6. tárgysorozatként tárgyalja 

meg az Alpok-Adria Szövetség Felsőoktatás Tematikus Koordinációs Irodájának 

Vas megyében történő létrehozásáról készített előterjesztést, 7. tárgysorozatként 

pedig a közgyűlés elnökének javadalmazásáról szóló előterjesztést. Ezzel a zárt ülés 

tárgysorozata 8-ra változik.  

 

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

 

 

33/2014. (V. 30. számú határozat 

 

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

 

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

eseményekről 

2. Beszámoló Vas megye közbiztonságának 2013. évi helyzetéről, valamint a rendőrség 

és az önkormányzatok kapcsolatáról, együttműködéséről 
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3. Tájékoztató Vas megye árvízvédelmi helyzetéről 

4. Területfejlesztéshez kapcsolódó népegészségügyi helyzetről való tájékoztató 

5. Közösségi célú alapítvány támogatása 

6. Az Alpok-Adria Szövetség Felsőoktatás Tematikus Koordinációs Irodájának Vas 

megyében történő létrehozásáról 

7. A közgyűlés elnökének javadalmazása 

8. Javaslat elismerő oklevelek adományozására 

 

 

Az 1. tárgysorozat 

Beszámoló a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, 

eseményekről 

 

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

szavazásra bocsátja az előterjesztést. 

 

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

 

 

34/2014. (V. 30.) számú határozat 

 

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

készült beszámolót elfogadja. 

 

 

A 2. tárgysorozat 

Beszámoló Vas megye közbiztonságának 2013. évi helyzetéről, valamint a rendőrség 

és az önkormányzatok kapcsolatáról, együttműködéséről 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke felkéri Dr. Tiborcz Jánost, Vas megye rendőr-

főkapitányát szóbeli kiegészítője megtartására. 

 

Dr. Tiborcz János, Vas megye rendőr-főkapitánya szóbeli kiegészítést fűz az 

előterjesztéshez. Tájékoztatja a testületet arról, hogy részletes képet igyekeztek adni a 

megye közbiztonságáról és a rendőrség és az önkormányzatok kapcsolatáról. A tavaly 

kitűzött céljaikat végrehajtották. Évtizedes hagyományoknak megfelelően alakult a 

bűnügyi helyzet a megyében. Nem alakultak ki szervezett bűnözői csoportok. Kiemelt 

figyelmet fordítottak az emberkereskedelemre, embercsempészetre, az illegális 

migrációra. A szélsőséges időjárás a rendőrséget is komoly feladatok elé állította. Az 

előző év során komoly szervezet fejlesztés került végrehajtása a megyében. Vas 

megyében is létrejött a tevékenység irányítási központ, amely hét ügyelet munkáját 

váltotta ki. Úgy tűnik, hogy ez a hívásfogadó központtal el tudja látni a feladatokat. 

Jánosházán létrejött egy rendőrőrs, amely beváltotta a hozzá fűzött reményeket, az idei 

évtől már nem kiemelt kockázatú település Jánosháza város sem. Jelentősen csökkent 
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a regisztrált bűncselekmények száma a megyében. Vas megye az ország 

legbiztonságosabb területei közé tartozik, a tavalyi évben pedig a legbiztonságosabb 

megye volt. A megyeszékhelyen a legnagyobb a regisztrált bűncselekmények száma, 

ezt követi Körmend, majd Sárvár és Kőszeg, és a legalacsonyabb Sárváron és 

Celldömölkön. Vas megye valóban jellemzően aprófalvas település. 216 település 5,6 

%-án nem volt az előző évben bűncselekmény, 67,2 %-án nem volt 10 bűncselekmény 

és 16,2 %-án nem volt 20 bűncselekmény. Elmondható tehát, hogy a megye 

településeinek 90 %-án 20 alatti volt a bűncselekmények száma. 6,5 %-án a 

településeknek 40 vagy afölötti a bűncselekmények száma, ebbe beletartozik 11 város 

is. A nyomozás eredményességi mutató tekintetében az 5. helyet foglalta el a megye, 

de a kiemelt bűncselekményeknél még ennél is jobb volt a mutató, a 3. helyen volt. A 

megyei napilap minden évben végez felmérést, amelyben a 9. kérdés arra irányul, 

hogy milyennek ítélik meg a település közbiztonságát. 1-5-ig lehet osztályozni. A 

legrosszabb eredmény 3,8 volt. a legjobb Bük és Sárvár, ahol 4,7 volt a mutató és 

Szombathelyen 4,4. Összességében elmondható, hogy az ideérkező vendégek és az itt 

lakók is jónak értékelik a települések közbiztonságát. Az ORFK minden évben a 3200 

önkormányzatot kérdezi meg. A településeknek átlag 75 %-a válaszol érdemben. 

Tavaly összességében 4-es osztályzatot kaptak a Vas megyei települések. Nincs olyan 

település a megyében, ahol a közbiztonságot rossznak minősítették volna. Jánosházán 

4,1 volt a mutató. 4 település pedig 5-ös osztályzatot kapott. Korábban 3 település 

fogalmazott meg komoly kritikát, de tavaly ilyen nem volt. A regisztrált 

bűncselekményekkel okozott kár és a megtérülés mértéke, azaz, hogy mennyit tudnak 

visszajuttatni a sértetteknek, komoly mutató. Vas megye e tekintetben is az 1. helyen 

van. Sokat fejlődtek a bíróság elé állítás vonatkozásában is. A sport, kulturális és a 

gyülekezés alá eső rendezvények biztosítása nem volt könnyű feladat. Ez érinti az 

önkormányzatokat is. Sokszor a körzeti megbízottakat is igénybe kell venniük a 

rendezvények biztosításakor. A körzeti megbízotti helyek betöltöttek, s lefedik a 216  

települést. Elmondja azt is, hogy a közlekedésbiztonság sokat javult a megyében. Az 

ittasan balesetet okozók aránya volt magas. Az idei évben az előző év hasonló 

időszakához viszonyítva 20 % csökkenés mutatkozik. Ez annak köszönhető, hogy az 

idén kiemelt figyelmet fordítottak rá. Elmondja, hogy az önkormányzatok erejükhöz 

mérten támogatták a rendőrség munkáját a megyében. A kapitányok beszámolóit 

többnyire ellenszavazat nélkül fogadták el, két helyen volt 1-1 tartózkodás. Kitér arra 

is, hogy a munkájukhoz komoly segítséget biztosít a polgárőrség. Minden településen 

tudnak így rendőri, vagy hivatalos jelenlétet biztosítani. Komoly segítséget jelentenek 

a közterület felügyelők is. Végezetül leszögezi, hogy a közbiztonság nemcsak rendőri 

feladat, hanem kollektív feladata a társadalomnak. 

 

Fehér László frakcióvezető kistérségi elnökként is elmondja, hogy Vas megyében minden 

településnek meg van a lehetősége arra, hogy elmondhatja felmenő rendszerben a 

közbiztonsággal kapcsolatos problémáit. Dicsérően szól a DADA programról, de 

megjegyezve azt is, hogy ennek a folytatásához is pénzre van szükség, ugyanakkor 

szükség van rá, hiszen megyénkben is jelen van a kábítószer. Említést tesz a 

kerékpárosok ittas vezetéséről. Az országos főkapitánytól kér segítséget azért, hogy 
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pályázati úton a megyében a térfigyelő kamerák számát növelni lehessen. Az 

előzőekben elhangzottakhoz hozzáfűzi, hogy a foglalkoztatottság az országban nem 

olyan jó, ha figyelembe vesszük a külföldön dolgozók számát és a közmunka program 

keretében foglalkoztatottakat. Nem olyan rózsás azért a helyzet. Véleményének ad 

hangot azért, hogy a gazdaság élénkítésére lenne szükség elsősorban. 

 

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

beszámolót a szakbizottság ülésén is és itt is. Nagyon szép eredményekről kapott a 

testület információkat. Elsősorban annak örül, hogy a társszerveknek és a 

rendőrségnek nagyon harmonikus a kapcsolata. Szól arról, hogy ismeretei szerint az 

aprófalvas településeken is jó a lakosság biztonságérzete. Gratulál a Vas megyei 

rendőrök munkájához a szakbizottság nevében is. 

 

Patyi Elemér képviselő kiemeli rendőrfőkapitány úr szerénységét, hiszen nemcsak a 

rendőrségnek vindikálja a szép eredményeket, hanem egy széleskörű összefogásnak. 

Szól arról, hogy Vas megye mindig egy lépéssel előtte járt másik megyéknek a 

prevenció tekintetében is. A pályázati kiírást rossznak értékeli, mert itt a megyében jó 

a közbiztonsági helyzet, akkor itt nem is nyerhetnének térfigyelő kamerát. Azonos 

kamerákra kellene kiírni a pályázatot, mert van olyan önkormányzat, amelyik a 

beüzemelésre is komoly összeget igényel. Felhívja a figyelmet arra, hogy a 

kamionforgalom a megyében sok esetben az alsóbbrendű utakra terelődik, hogy 

kikerüljék az útdíj megfizetését. Ennek kiküszöbölése érdekében kéri a rendőrség 

segítségét. 

 

Rába Kálmán képviselő a beszámolót tartalmasnak értékelte. Permanens csökkenés 

mutatkozik a statisztikai adatokból. Hiányolta a beszámolóból a szabálysértések 

alakulásának bemutatását, amelynél azt gyanítja, hogy jelentős lenne a növekedés. 

Elmondja azt, hogy a rendőrségnél dolgozók ¼-e külföldre ment dolgozni, erről persze 

nem szól a beszámoló. A járőrök fizetése rendkívül alacsony, holott a foglalkozásuk 

veszélyes. Véleménye szerint komoly fizetésemelésre lenne szükség és új rendőrség 

törvényre, hiszen új bűnözési formák jelentek meg. A nagyfokú sebességmérés 

véleménye szerint a pénzbehajtásról szól. Életpálya modellre lenne szükség a 

rendőrségnél is. A bűncselekményt elkövető személyeket nem szabadna 

„megkülönböztetni”. A közvélemény kutatások anomáliáira hívja fel a figyelmet. 

Elmondja, hogy jó lenne, ha Szentgotthárdon is létesülne rendőrőrs. 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke megszólította Rába Kálmán képviselőt, hogy 

óvatosabban fogalmazzon, mert amiket állított az még kérdésként sem lenne elegáns, s 

a valóságnak sem felelhet meg. 

 

Dr. Tiborcz János Vas megye rendőr-főkapitánya válaszol az őt érintő kérdésekre, 

felvetésekre. Megköszöni a fórumrendszer szóbahozását. Ma járási egyeztető fórumok 

vannak, nem kistérségiek. Hasznosnak értékeli a fórumok munkáját. A DADA 

program ma is működik, oda mennek, ahol ezt igénylik. Aki ebben partner oda 
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elmennek. A szőlőhegyekkel kapcsolatban elmondja, hogy ittas kerékpárosok mindig 

lesznek, de szükséges ezt csökkenteni. A pályázatokról Budapesten döntenek. Erre itt 

nincs ráhatásuk. A kameráknak visszatartó hatása van. A kamionokkal kapcsolatban 

elmondja, hogy már több jelzést is kaptak, elsőként Séből. Igyekeznek ezt a problémát 

kezelni. Támogatja, hogy a járőröknek jó lenne a fizetését emelni, hiszen valóban nem 

könnyű feladatot végeznek. Ez azonban más területen is igaz és jó lenne. A rendőri 

állomány átlagéletkora rendkívül alacsony. Nincs még meg a kellő tapasztalat minden 

élethelyzetben. A közlekedési áldozatokat tekintve igenis szükség van a sebesség 

mérésre, mert első helyen szerepel a gyorshajtás. A kerékpárosok is sok gondot 

okoznak. A rendőrség nem pénzbehajtó, hiszen egy szabályrendszert kell betartatnia. 

Ők jogalkalmazók. Az életpálya modellel egyetért, de nem biztos, hogy új törvény is 

kell. Nem cserélne szívesen tőlünk keletebbre lévő rendőr-főkapitányokkal. 

Szentgotthárdon van rendőrőrs, csak az ügyelet változott meg. 

 

Papp Károly országos rendőrfőkapitány egy egyszerű alapvetésből indul ki, amelyet ő is 

vall, hogy Magyarországnak van rendőrsége és nem a rendőrségnek van országa. Ez 

azt jelenti, hogy a rendőrség van az állampolgárokért. Szól a rendőrségnél 

bekövetkezett intézkedési kultúraváltásról, amely abban nyilvánul meg, hogy 

párbeszédet folytatnak a társadalom széles rétegeivel. Ezt szolgálják a különböző 

fórumrendszerek is. Ez az intézkedési kultúraváltás az együttműködésben, segítésben 

és támogatásban kell, hogy megnyilvánuljon. Vas megye specialitása, hogy közös 

járőrözést folytatnak az osztrák kollégákkal. Itt van a készenléti rendőrség is 165 

fővel. A prevenció nagyon fontos. A kábítószer kérdéskörben első a szülő, majd a 

család, az iskola, az önkormányzatok és az egészségügyi intézmények, végül pedig a 

rendőrség. Ez az a problémakör, amely széles összefogást igényel. Szól arról, hogy a 

bűnmegelőzési tanácsadókról nagyon jók a visszajelzések. Ez a helyes irány. 

Szemléletváltásra van tehát szükség. A rendőrség a külterületek biztonságára is 

fókuszál, de itt is össze kell fogni. Kéri, hogy bízzanak a rendőrségben. A pályázati 

úton beszerezhető kameráknak ki lesz írva a műszaki specifikációja, ugyanis ezek 

beszerzésénél a minőség a meghatározó, itt igaz az, hogy a kevesebb a több. 

Elmondja, hogy felmérette az alsóbbrendű utakat, amelyeket fokozottan ellenőrizni 

kell. A szabálysértésekről szólva kifejti, hogy 2012-höz képest 2013-ban 3,4 %-os 

csökkenés mutatkozik, miközben a felderítési mutató is javul. Szól arról, hogy megállt 

a rendőrségnél a humán erőforrás elvándorlása. Tavaly 900 fő hagyta el az állományt, 

s az idei évre is ez várható. Itt csakis természetes állomány cserélődésről van szó. A 

zászlósok és a tiszthelyettesek fizetését valóban jó lenne tovább emelni, de ennek 

érdekében is történtek az elmúlt év során intézkedések. Kritikus helyzetben a 

rendőröknél nincs határvonal, számukra azonnal segítséget kell nyújtani. A rendszer 

ehhez ki van építve. A bevetések szakmai protokollja is ki van dolgozva. A rendőrségi 

törvény nem elavult, mivel az többször is módosításra került. Szól arról is, hogy a 

megalázó bánásmódot ő nem tudja tolerálni, de egyébként minden rendőrt meg kell 

védeni, aki szabályszerűen járt el. Jogszabályok, szabályzatok által biztosított, hogy a 

rendőr törvényesen, szakszerűen és határozottan tudjon fellépni. Kifejti, hogy a 

sebesség mérésre szükség van. Először ugyanis a szabályokat kellene betartani a 



7 
 

közlekedés biztonság érdekében. A rendőrség nem pénzbehajtó. Az objektív felelősség 

következtében az állampolgárok jogkövetőbbek lettek. a bizalom index javult. 2011 

óta van az, hogy az önkormányzatokat is megkérdezik a rendőrség munkájával 

kapcsolatban, de nem csak a rendőrség, hanem közvélemény kutatással foglalkozó 

szervezetek is. Magyarországon 37.000 hivatásos rendőr van. Szentgotthárdon van 

rendőrőrs, amelynek a létszáma nagyobb, mint némely kapitányságé. Végül köszönetet 

mondott az önkormányzatoknak a rendőrség támogatásáért. 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a rendőrség beszámolóját. 

 

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

 

 

35/2014. (V. 30.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

 

1. Vas megye közbiztonságának 2013. évi helyzetéről, valamint a rendőrség és az 

önkormányzatok kapcsolatáról, együttműködéséről szóló beszámolót elfogadja; 

2. köszönetét fejezi ki a főkapitányság vezetőinek és állományának a – közös 

gondolkodással, színvonalasan - végzett munkájáért. 

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidó:       azonnal 

 

 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke bejelenti, hogy a következő tárgysorozat tárgyalására 

közmeghallgatás keretében kerül sor. 

 

 

A 3. tárgysorozat 

Tájékoztató Vas megye árvízvédelmi helyzetéről 

 

Gaál Róbert, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója vetített képes 

prezentációval összekötve fűz szóbeli kiegészítést az írásban megküldött anyaghoz. 

Előre bocsátja, hogy a vízügyi igazgatóságok nem közigazgatási területre szervezett 

egységek, hanem vízgyűjtő területre vannak szervezve. A megye észak-keleti része így 

a győri székhelyű Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatósághoz tartozik. A Rába folyó és a 

nagyobb bal parti vízfolyások határozzák meg elsősorban Vas megye árvízvédelmi 

helyzetét, tehát a Pinka, a Gyöngyös, a Perint, a Répce és a Marcal. A vízgazdálkodási 

törvény a feladatokat állami és önkormányzati feladatokra osztja fel. Az állami 

feladatokat a vízügyi igazgatóságok látják el. Állami védtöltés épült ki Sárváron, 

Körmenden és Szentgotthárdon, és ide tartozik a vasszilvágyi is. Körtöltés jelleggel 



8 
 

épületek ki, tehát csak a településeket védik. Az állami védtöltések jó állapotban 

vannak. A Rába és a Lapincs folyó torkolatánál belterületi vasbeton támfalat kellene 

fejleszteni. 18 önkormányzat rendelkezik önkormányzati védtöltésekkel, amelyeknek 

az állapota megfelelő, ahol nem ott védelmi munkával kell megoldani a helyzetet. 

Csörötnek befejezte a védtöltés építését. Két árvíztározó van a megyében Bük-Gór 

térségben és Lukácsházán. A Bük-góri víztározó 8 M m3 vizet, a lukácsházi 5,2 M m3 

vizet tárol. Szól az aktuális fejlesztésekről is. Először is a szentgotthárdi támfal 

megemeléséről, Körmenden a Rába jobb parti töltéséről. Az önkormányzatoknál is 

szükség van árvízi fejlesztésekre. Tanulmánytervek készültek: Gasztony, Rátót, 

Csákánydoroszló térségében a Rába mentén, Vaskeresztesen pedig a Pinka mentén. 

Dozmat térségében is kellene egy árvízi tározót építeni az Aranypatak völgyében. 

Kész engedélyezési terveik vannak rá. Pályázati pénzre lenne szükség. Terveik között 

szerepel 16 záportározó kiépítése egy-egy település felett. 2009-ben Rönök és 

Rábagyarmat is elúszott. Vízfolyások mentén is terveznek építéseket, továbbá 

kotrásokat is kellene végezni. Kőszeg helyzetén, különösen a Rőthy völgyben kellene 

megoldást találni. 

 

Kerekes Ferenc Béla tanácsnok tiszteletét fejezi ki a vízügyi dolgozóknak. Szól azonban az 

éghajlat változásokról. Úgy véli, hogy a patakoknál jelentkeznek nagyobb problémák, 

amelyre nem vagyunk felkészülve. A tározók működtetésével nem lehet ezt 

megoldani? A károk csökkentése érdekében kellene ezekre a helyzetekre felkészülni. 

 

Szabó József képviselő a vízrendezési társulásoktól átvett vízfolyások tekintetében 

pillanatnyilag átmeneti állapot van. Okoz ez gondot a településeken? 

 

Gaál Róbert, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója válaszol a kérdésekre. 

Az éghajlat változással foglalkoznak. Megfigyelhető, hogy gyakoribbak a nagy csapadékos 

időszakok. Megjelentek a téli árvizek, amelyek gyorsabban vonulnak le. Ezekre készülni kell. 

A mértékadó árvíz szintre kell a fejlesztéseket is méretezni. Tározós programot is folytatni 

kell. A Csörnöc patak völgyét a Rába áradáskor feltölti, ezért kerülnek az ottani 

mezőgazdasági területek víz alá. A kint rekedt vizek levezetését azonnal meg kell kezdeni. A 

Sorok-Perint mentén lévő mezőgazdasági területek árvízi területek. Kőszegen 32 éve nem 

mértek ilyen vízhozamot, mint az idén. A dozmati tározó segíthet. A helyi szűkületeket, 

meder torlaszokat kell eltávolítaniuk. A vízfolyások, árkok kezelői jogának átvétele hosszas 

feladat, mert a földhivatali átíratást követően, ami szeptember közepe várhatóan, lesznek csak 

kezelők. Jövőre már jelentkeznek a háttérmunkák is. Az igazgatóság a térség legnagyobb 

közfoglalkoztatója. Várják azonban a feladatokhoz a pénzügyi keretek biztosítását is. 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke megköszöni a tájékoztatást, s szavazásra bocsátja azt. 

 

A testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 
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36/2014. (V. 30.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés Vas megye árvízvédelmi helyzetéről szóló tájékoztatót köszönettel 

tudomásul veszi. 

 

 

A 4. tárgysorozat 

Területfejlesztéshez kapcsolódó népegészségügyi helyzetről való tájékoztató 

 

Dr. Szűcs László, a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 

osztályvezető főorvosa rövid szóbeli kiegészítést fűz az előterjesztett írásos 

anyaghoz. Szól a klímaváltozás következtében jelentkező új vektorokról, 

amelyeknek száma növekvő. Új betegségek megjelenésére is kitér, mint a babeózis, 

a malária, stb. Beszél továbbá a rendelkezésre álló szűrővizsgálatokról, s az 

újonnan tervezettekről is. Kitér a HPV oltásokra is, amelyek csak akkor hatásosak, 

ha a szexuális élet megkezdése előtt adják. A 12 éves lányok jogosultak rá, de nem 

kötelezőek, szülői engedély kell hozzá. 

 

Kerekes Ferenc Béla tanácsnok megköszönte a rendkívül hasznos tájékoztatót. Sok 

kérdésére választ kapott a kiegészítésből. A jövőre vonatkozóan kéri, hogy 

figyeljenek a változásokra. 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását. 

 

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

 

 

37/2014. (V. 30.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a területfejlesztéshez kapcsolódó népegészségügyi helyzetről szóló 

tájékoztatót köszönettel tudomásul veszi. 

 

 

Az 5. tárgysorozat 

Közösségi célú alapítvány támogatása 

 

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

szavazásra bocsátja az előterjesztést. 

 

A testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 
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38/2014. (V. 30.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

1. az elnöki keret terhére a sárvári Majorett Alapítvány részére a 2014. június 6-8 között 

megrendezésre kerülő IX. Nemzetközi Fúvószenekari és Mazsorett Fesztivál 

lebonyolításához 100.000.- Ft; a celldömölki Kemenesalja néptánccsoport részére férfi 

öltözékek varratására 200.000.- Ft támogatást biztosít; 

2. felkéri elnökét a támogatási szerződések aláírására. 

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:       azonnal 

 

 

A 6. tárgysorozat 

Az Alpok-Adria Szövetség Felsőoktatás Tematikus Koordinációs Irodájának Vas 

megyében történő létrehozásáról 

 

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

szavazásra bocsátja az előterjesztést. 

 

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

 

 

40/2014. (V. 30.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

1. jóváhagyja, hogy a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ és a 

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal együttműködésével, Vas megye vállalja a 

Felsőoktatás Tematikus Koordinációs Iroda működtetését; 

2. a Vas Megyei Önkormányzati Hivatalnál, a TCP működtetésével kapcsolatosan 

felmerülő költségek finanszírozására az önkormányzat költségvetésének nemzetközi 

kapcsolatok előirányzatán belül a szükséges pénzügyi fedezetet biztosítja. 

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:       azonnal 

 

 

(Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke átadja az ülés vezetését Marton Ferencnek, a 

közgyűlés alelnökének.) 

 

 

A 7. tárgysorozat 

A közgyűlés elnökének javadalmazása 
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Nagy Gábor tanácsnok tájékoztatja a testületet arról, hogy a Vas Megyei Közgyűlés 2010. 

október 8-i ülésén a 180/2010. (X. 8.) számú határozatával állapította meg Kovács 

Ferenc elnök részére a tiszteletdíját és a költségtérítését. A polgármesteri tisztség 

ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 

1994. évi LXIV. törvény 18. § (2) bekezdése szerint költségátalányként havi 180.000 

Ft-ot határozott meg a testület. Mivel elnök úr egyben országgyűlési képviselő is 

volt, így a vonatkozó szabályozás értelmében kettő helyről nem vehetett fel 

költségtérítést. Mivel országgyűlési képviselői mandátuma a 2014. április 6-i 

választást követően megszűnt, ezért a költségátalányra való jogosultsága feléledt az 

említett határozatnak megfelelően. Indítványozza, hogy május 1-jétől kerüljön 

folyósításra a havi 180.000.- Ft költségátalány. 

 

Marton Ferenc, a közgyűlés alelnöke szavazásra bocsátja a javaslatot. 

A testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozza a következő határozatot: 

 

 

39/2014. (V. 30.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a pénzügyi és ügyrendi bizottság elnökének tájékoztatóját – a 

közgyűlés elnöke részére parlamenti mandátuma megszűnése miatt 180.000.- Ft összegű 

költségátalány 2014. május 1-jétől történő folyósításáról – tudomásul veszi. 

 

(Marton Ferenc, a közgyűlés alelnöke visszaadja az ülés vezetését Kovács Ferencnek, a 

közgyűlés alelnökének.) 

 

Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke 12.17 órakor zárt ülés tartását rendeli el a 8. tárgysorozat 

tárgyalásánál. 

 

A zárt ülés döntése az alábbi: 

 

 

41/2014. (V. 30.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

 a Hodosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére alapításának 120., 

 a Szombathelyi Tudományos társaság részére megalakulásának 20., 

 a Kőszegi Borbarát Hölgyek Egyesülete részére fennállásának 15. évfordulója 

alkalmából utólagos jóváhagyással 

 a Magyarlaki Önkéntes Tűzoltó egyesület részére alapításának 120. évfordulója 

alkalmából 

elismerő oklevelet adományoz. 

 

Felelős:         a közgyűlés elnöke 

Határidő:       a jubileumi évfordulók napja 
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