
Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2015. május 8-án 10.00 órától a Megyeháza Dísztermében 

megtartott nyílt üléséről 

 

Jelen vannak: : Majthényi László, a közgyűlés elnöke, dr. Kondora Bálint és Marton Ferenc, 

a közgyűlés alelnökei, Bálint András, Básthy Béla, Fehér László István, Gagyi 

Levente, Lábodi Gábor, Nagy Gábor, dr. Németh Kálmán, Pajor András, Rába Kálmán 

Szabó Lajos, Szijártó László, Tausz István Béla közgyűlési tagok; 

 

Tanácskozási joggal vannak jelen: dr. Balázsy Péter megyei jegyző és dr. Stankovits György 

megyei aljegyző, dr. Tiborcz János, Vas megye rendőr-főkapitánya, Simon Zoltán 

Péter, a Vas Megyei Kerékpáros Szövetség elnöke, Dr. Németh István, a Nyugat- 

magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki Kar dékán-helyettese, 

koordinátor, Harangozóné Vígh Ilona, a Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási 

Főosztály főosztályvezetője, Holdosi Dániel területfejlesztési titkárságvezető, 

Winkelbauer Katalin pénzügyi csoportvezető, Győrffy László stratégiai csoportvezető 

és Kovács Jenő megyei főmérnök,. 

 

Egyéb résztvevők: Kuttorné Taletovits Klára szervezési munkatárs, jegyzőkönyvvezető.  

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke köszönti a résztvevőket és megállapítja, hogy az ülés 

15 fő képviselő jelenlétével határozatképes. Az ülést megnyitja. Köszönti Pogács 

Anna Mónika vállalkozó újságírót, aki március 13-án egyéb elfoglaltsága miatt nem 

tudta átvenni az elismerését. Pályáját a Vasvári Művelődési Házban kezdte 1986-

ban. Szervezte a művészeti csoportok életét, napi működését. A vasvári Castrum 

Galéria kiállításának szervezőjeként nemcsak a Hegyhát, de a megye 

képzőművészeti életére is jó hatással volt. A város közéletében nem látványosan, de 

aktívan részt vesz. A Vasvári Újság szerkesztőségi tagja, továbbá rendszeresen 

jelennek meg írásai a Rába mentén, a Hegyháton és az Őrségben élők lapjában, a 

Rábavidékben és korábban a Kisalföld megyei napilapban is. Több rádió tudósítója, 

és mint ilyen a megye közvéleményét is befolyásoló, pozitív értékeket közvetítő 

személyiség. A munkaerőpiacra jutást segítő projektben aktívan részt vesz. Jelenleg 

is alakítója a Nyitok programnak. Átadja részére „Vas Megye Önkormányzata 

Szolgálatáért Kulturális Tagozata” elismerést.  

                 Lehetőséget biztosít napirend előtti felszólalásokra, elsőként Marton Ferenc 

közgyűlési alelnöknek. 

 

Marton Ferenc, a közgyűlés alelnöke tájékoztatja a testületet arról, hogy a közelmúltban 

komoly adományt sikerült átadni Déván a megyei önkormányzat közreműködésével 
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és támogatásával Böjte Csaba részére. Elsősorban ruhákat és tartós élelmiszert adtak 

át a Szent Ferenc Alapítvány részére több mint 3 M Ft értékben Csaba testvér részére. 

 

Gagyi Levente tanácsnok napirend előtti felszólalásában tájékoztatja a testületet arról, hogy 

Bük település első írásos említése a Magyar Tudományos Akadémián elérhető 

történelmi dokumentumban 1265-re datálódik. Az ilyen régi írásos anyag nagyon 

ritka, megőrzése a róla való megemlékezéssel valósítható meg. Bük város képviselő 

testülete ezért ünnepi testületi üléssel és ünnepi műsorral fog megemlékezni a 

kordokumentum 750 éves keletkezési időpontjáról. Az ünnepség keretében 

kerülnek átadásra a városi elismerések, illetve ekkor lesz az új kenyér megszegése 

is. Felsőbüki Nagy Pál sírjának felújítása várhatóan addigra befejeződik, így annak 

ünnepélyes átadására is sor kerülne.  

                   Javasolja, hogy az esemény jelentőségére tekintettel – illetve, mert bevett szokás 

külsős helyszínen megtartani az ünnepi közgyűléseket - a megyei közgyűlés 

augusztus 20-i ünnepi közgyűlését Bükön tartsa. 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke nem látja akadályát a tájékoztatóban elhangzottaknak. 

                  Szót ad Rába Kálmán frakcióvezetőnek.  

 

Rába Kálmán frakcióvezető hozzászólása – elmondása szerint – szorosan kapcsolódik a 

tárgyalandó gazdasági programhoz és az ITP-hez is. A hosszú távú gazdasági 

fejlődés egyik legfontosabb pillére, hogy a humán tőkébe sok pénzt fektessünk be. 

Az oktatásra és az egészségügyre ezért több pénzt kell áldozni.  A 

kommunizmusban a kormány úgy tekintett az egészségügyre, hogy ez egy teher, de 

sajnos ez a szemlélet most is igaz. Az emberek egészségi állapota szoros 

kapcsolatban van a munkaerő piaci teljesítőképességgel. Szükségesek az 

infrastrukturális fejlesztések, de nem elegendőek, mert ehhez a megfizetett 

munkaerőre is szükség van. Felháborítónak tartja, hogy a magyar embernek 3-4-

szer kisebb az esélye az EU legfejlettebb országaihoz képest arra, hogy  egészséges 

életet élhessenek. Kórházi osztályok újraindításáért kellene lobbizni. 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke válaszol a felvetésekre, de tudomása szerint az 

egészségügyi ellátás nem tartozik a megyei önkormányzat feladatkörébe. 

Tanácsnoki értekezleten volt róla szó, s Marton alelnök úr a következő tanácsnoki 

értekezletre fog készíteni egy összefoglalót. Balogh Zoltán miniszter úr ígért egy 

16 milliárd Ft-os csomagot, amelyet az egészségügyi dolgozók bérfejlesztésére 

fognak fordítani. Ismert az egészségügy helyzete mindannyiunk előtt. Könnyű a 

nyugati országokhoz hasonlítani a béreket, de ott az emberek 70 % -a bérelt 

lakásokban él, nálunk pedig a lakások többnyire magán tulajdonban vannak. Így 

kell tekinteni a bérek összehasonlítására. 

                   Szavaztat az ülés tárgysorozatáról. 
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A testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

17/2015. (V. 8. 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 Vas Megyei Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványa módosított jóváhagyásáról 

3. A Vas Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének 2. számú 

módosításáról 

4. A Vas Megyei Önkormányzat 2015-2017. évekre vonatkozó középtávú tervéhez 

5. Beszámoló a Vas Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról 

6. A Vas Megyei Önkormányzat 2014. évi maradványának jóváhagyásáról 

7. A Vas Megyei Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tevékenysége végrehajtásáról 

8. A Vas Megyei Önkormányzat 2015-2019. évekre vonatkozó társadalmi-gazdasági 

programja 

9. Integrált Területi Programok (ITP-k) elfogadása 

10. A Vas Megyei Kerékpáros Szövetség tájékoztatója az Országos és Megyei Kerékpárút 

Koncepció és Hálózati terv részleteiről 

(Közmeghallgatás keretében tárgyalja) 

11. Tájékoztató a felsőfokú gépészképzés helyzetéről 

12. A foglalkoztatás, valamint a munkaerő-piaci helyzet 2014-ben Vas megyében 

13. A Vas Megyei Önkormányzat 2015. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyása 

14. Előterjesztés alapítványi támogatásokról 

15. Dr. Kondora Bálint alelnök illetményének módosítása 

 

Zárt ülés keretében tárgyalja: 

 

16. Indítvány a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottságának 

Tudományos Alapítványa kuratóriumi tagságára 

17. Új Rendészeti Szakbizottsági tag megbízása 

18. Elismerő Oklevelek adományozásáról 

19. Gayer Gyula Emlékplakettek adományozásáról 

20. Bírósági ülnökök választása 

 

 

Az 1. tárgysorozat tárgyalása 

Beszámoló a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről 
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Majthényi László, a közgyűlés elnöke kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja az 

ülés előtt kiosztott előterjesztést. 

 

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

 

18/2015. (V. 8.) számú határozat 

 

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

eseményekről szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

A 2. tárgysorozat tárgyalása 

A Vas Megyei Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványa módosított jóváhagyásáról 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot. 

 

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

 

19/2015. (V. 8.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Önkormányzat a 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet 

május 1-jétől hatályos rendelkezéseinek megfelelően módosított 2013. évi pénzmaradvány 

felhasználásáról szóló előterjesztést elfogadja és 2014. évi költségvetésének módosításában 

jóváhagyja. 

 

Felelős:            a közgyűlés elnöke 

Határidő:        azonnal 

 

 

(Majthényi  László, a közgyűlés elnöke átadja az ülés vezetését dr. Kondora Bálint alelnöknek.) 

 

A 3. tárgysorozat tárgyalása 

A Vas Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének 2. számú 

módosításáról 
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Nagy Gábor tanácsnok tájékoztatja a testületet arról, hogy 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 javaslat a 2014. december 31-ig bekövetkezett 

változásoknak a költségvetési rendeletben történő átvezetésére tesz indítványt. Az 

előterjesztésben szereplő többletbevételek felhasználásával, illetve a szükséges 

átcsoportosításokkal a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság egyetért, az előterjesztést 

megtárgyalta és javasolja a közgyűlésnek a Vas Megyei Önkormányzat 2014. évi 

költségvetéséi rendeletének – az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal történő 

módosítását, illetőleg a rendelet – tervezet elfogadását. 

 

dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke további hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja 

a rendelet-tervezetet. 

 

A testület 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett megalkotja a 2/2015. (V. 11.) 

önkormányzati rendeletét, melyet a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz. 

 

 

 

A 4. tárgysorozat tárgyalása 

A Vas Megyei Önkormányzat 2015-2017. évekre vonatkozó középtávú tervéhez 

 

dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke bejelenti, hogy a zárszámadási rendelet elfogadása 

előtt el kell fogadni a testületnek a 2015-2017 évekre vonatkozó középtávú tervéhez 

készített előterjesztést.  

 

Nagy Gábor tanácsnok tájékoztatja a testületet arról, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

üdvözli, hogy a középtávú terv asztalra kerül. Ez további biztonságot és támogatást 

nyújt az önkormányzat előző évekhez hasonló takarékos, kiegyensúlyozott 

gazdálkodásához.  

 

dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke  további kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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

 

20/2015. (V. 8.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Önkormányzat középtávú tervével kapcsolatban 

megállapítja, hogy a 2015-2017. költségvetési évekre a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. 
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§ (1) bekezdésében foglalt saját bevételének minősülő bevétele nem lesz, továbbá az 

önkormányzatnak a tárgyidőszakra nem várható adósságot keletkeztető ügylete.  

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Önkormányzat és intézménye 2014. évi költségvetési 

maradványa előterjesztés szerint történő felhasználására vonatkozó javaslatot jóváhagyja. 

 

Felelős:            a közgyűlés elnöke 

Határidő:        folyamatos 

 

 

 

Az 5. tárgysorozat tárgyalása 

Beszámoló a Vas Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 

dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke bejelenti, hogy a zárszámadási rendelet-tervezet 

minimális javítással az ülés előtt került kiosztásra. 

 

Nagy Gábor tanácsnok elmondja, hogy a megyei önkormányzat 2014. évi működése a 

fegyelmezett és takarékos gazdálkodásnak köszönhetően kiegyensúlyozott volt, 

likviditási problémák nem jelentkeztek. Összegezve megállapítható, hogy az 

önkormányzat működése 2014. évben zökkenőmentesen alakult, a központi 

költségvetési támogatás és a kiegészítő támogatás, továbbá a 2013. 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 

2014. évi összevont gazdálkodása helyzetéről adott beszámolót. 

 

dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke további hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja 

a rendelet-tervezetet. 

 

A testület 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett megalkotja a 3/2015. (V. 11.) 

önkormányzati rendeletet, melyet a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz. 

 

A 6. tárgysorozat tárgyalása 

A Vas Megyei Önkormányzat 2014. évi maradványának jóváhagyásáról 

 

Nagy Gábor tanácsnok tájékoztatja a testületet arról, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

a 2014. évi pénzmaradvány felhasználására szóló határozati javaslat előterjesztést 

megtárgyalta, azzal egyetért, javasolja a közgyűlésnek az előterjesztésben szereplő 

tartalom szerinti elfogadását. 
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dr. Balázsy Péter megyei jegyző kéri, hogy a pénzmaradványból 1,5 millió Ft csőtörés javítási 

költségeire kerüljön felhasználásra. 

 

dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke további hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja 

a határozati javaslatot. 

 

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

 

 

 

21/2015. (V. 8.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Önkormányzat és intézménye 2014. évi költségvetési 

maradvány előterjesztés szerint történő felhasználására vonatkozó javaslatot jóváhagyja azzal, 

hogy abból 1,5 millió Ft csőtörés javítására kerüljön felhasználásra. 

 

Felelős:            a közgyűlés elnöke 

Határidő:        azonnal 

 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke elmondja, hogy az önkormányzat részére 2 db Skoda 

Octavia került beszerzésre, melynek összértéke 9,6 millió Ft volt. 

 

 

(dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke visszaadja az ülés vezetését Majthényi László 

közgyűlési elnöknek.) 

 

 

 

A 7. tárgysorozat tárgyalása 

A Vas Megyei Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tevékenysége végrehajtásáról 

 

Nagy Gábor tanácsnok tájékoztatja a testületet arról, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

a pénzügyi-gazdasági tevékenység értékeléséről szóló 2014. évi belső ellenőrzési 

jelentést megtárgyalta és javasolja a közgyűlésnek a jelentés elfogadását. 

 

Rába Kálmán frakcióvezető megjegyzi, hogy a 2 db gépkocsi vásárlása a költségvetésben 

nem került feltüntetésre. 

 



8 
 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke további hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot. 

 

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

 

22/2015. (V. 8.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Önkormányzat 2014. évben végzett belső 

ellenőrzéséről készült éves ellenőrzési jelentést elfogadja.  

 

Felelős:            a közgyűlés elnöke 

Határidő:        azonnal 

 

(Az ülést dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke vezeti.) 

 

 

 

A 8. tárgysorozat tárgyalása 

A Vas Megyei Önkormányzat 2015-2019. évekre vonatkozó társadalmi-gazdasági 

programja 

 

 

Szijártó László tanácsnok tájékoztatja a testületet arról, hogy a Területi Tervezési és 

Területfejlesztési Bizottság a társadalmi-gazdasági programot elfogadásra javasolja a 

testületnek. 

 

Lábodi Gábor képviselő visszautal egy korábbi, napirend előtti felszólalására, amit az M8-as 

M86-os utakkal kapcsolatosan tett meg még korábban. Tudomása szerint új fejlemény 

van, miszerint leállították az engedélyeztetési eljárást, mivel Körmend és néhány 

település azt megvétózta. A tervben ugyanis kétszer 1 sáv megépítése szerepel, az 

említett települések pedig kétsávos utat szeretnének, továbbá zajvédő falat mindkét 

oldalra. Jelenleg úgy néz ki, hogy Szentgotthárd és Vasszentmihály között talán 

megépül az út, viszont innentől fogva 2020-ig el fog húzódni az engedélyeztetési 

eljárás. Azt szeretné kérdezni, hogy milyen fejlemények vannak ebben a témában. 

Körmend miért akadályozza a fejlesztést? 

 

Fehér László frakcióvezető elmondja, hogy nem volt könnyű egy ilyen programot összehozni. 

Indítványozza, hogy ezt a programot évente vizsgálja felül a testület, mit lehetne még 

beemelni időközben. Az egészségügyi ellátás valóban nem feladata a megyei 

önkormányzatnak, de a kormányhivatalban kinevezett vezetők vannak, a megyei 

önkormányzatnál pedig választott képviselők, akikhez a polgárok szívesebben 

fordulnak. Még egyszer indítványozza, hogy évente kerüljön a társadalmi-gazdasági 

program felülvizsgálatra. 
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Dr. Németh Kálmán képviselő kifejti, hogy a programban szereplő 9 ponttal egyetért, de a 

megyetörténeti kutatásoknak az előrehozását külön üdvözölné. A megye 

közbiztonságával kapcsolatban azonban betenne egy 10. pontot: a közbiztonság 

növelése, a térfigyelő kamerák és az idősek részére jelzőrendszer biztosításának 

szorgalmazása. Megjegyzi, hogy tisztában van vele, hogy a megyének ezzel 

kapcsolatban nagyobb lehetősége nincsen. 11. pontként pedig javasolja, hogy a 

szennyvízelvezetés megoldását minden településen koordinálja az önkormányzat, 

hogy a megye településeinek 85 %-án valósuljon meg. A testvérmegyei kapcsolatokat 

tovább nem bővítené, inkább a meglévőket javasolja tartalommal megtölteni. 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke válaszol a felmerült kérdésekre. Elmondja, hogy 

gőzerővel folyik az M 8 előkészítése. Sok engedély rendelkezésre áll, de sok tervet 

újra kell most hangolni. Herendtől Körmendig a két sáv elő van készítve. Jánosháza-

Szemenye előkészítése most folyik. A Herend Körmend közötti 2x2 sávos szakaszra a 

környezetvédelmi engedély rendelkezésre áll. A három elkerülő út egyike már 

Szemenyénél kezdődik. Szemenye után nem lehet a régi nyomvonalon haladni, hanem 

új nyomvonal kerül megtervezésre, s ide csatlakozik majd be a Vasvárig tartó M 9. 

Vasvár szerepe ezzel fel fog értékelődni. Az M 8 M 9 környezetvédelmi engedélye 

várhatóan még a nyár végéig el fog készülni. Tervezés alatt áll a Vasvár-Szombathely 

útvonal is. A körmendi probléma, amire a képviselő úr is utalt: a körmendieknek igaza 

van, mert azt szeretnék elérni, hogy ne csak az út egyik oldalán legyen zajvédelmi fal, 

hanem mindkét oldalon. Ennek a kisajátítási tervei most készülnek, s ezzel 

valószínűleg majd javulni fog az ipari park megközelíthetősége is. A kiviteli tervek 

egyébként az idei év végére rendelkezésre fognak állni. A NIF tájékoztatása szerint 

folyik a tervezés az országhatárig. Úgy véli, hogy a nyár végén már erről is lehet 

tájékoztatást adni. Véleménye szerint nem áll a megye rosszul az útépítések terén. 

Bízik abban is, hogy javulni fog a közlekedés Ausztria irányába is, mégpedig közúton 

és kötött pályán, azaz vasúton is.  

Fehér frakcióvezető úr javaslatát el lehet fogadni. 

Dr. Németh Kálmán képviselő úrnak elmondja, hogy a testvérmegyei kapcsolatok 

terén nem lenne ennyire félénk. Sőt inkább szorgalmazza a megye városainál is, 

különösen Lengyelországgal az együttműködést. Távolabbi érdeklődés is van, de 

minden ilyet előzetesen meg kell vizsgálni.  

A másik két javaslatát véleménye szerint el lehet fogadni. 

 

Nagy Gábor tanácsnok nehezményezi, hogy képviselő társa hozzászólása szerint Körmend 

polgármestere rossz színben van feltüntetve, holott ő küzd az elkerülő útért és a 2x2 

sávért. 

 

dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke szavazásra bocsátja a 10. pontba javasolt 

módosítást. 

 

A testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja az indítványt. 

 

dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke szavazásra bocsátja a 11. pontba javasolt 

módosítást. 
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Pajor András frakcióvezető nem javasolja a %-os meghatározást.  

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke egyetért azzal, hogy konkrét szám ne kerüljön bele a 

programba. Javasolja, hogy úgy kerüljön megfogalmazásra a javaslat, hogy az 

megfeleljen a társadalmi-gazdasági program szövegezésének, nevezetesen A megyei 

önkormányzat koordináló szerepének vállalása a kistelepülések hiányzó 

infrastruktúrájának fejlesztésére (csapadékvíz elvezetés, szennyvízhálózat fejlesztése 

stb.). 

 

dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke szavazásra bocsátja a 11. pontra vonatkozó 

javaslatot.  

 

A testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja az indítványt. 

 

dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke szavazásra bocsátja a módosított társadalmi-

gazdasági programot. 

 

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

elfogadott szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

 

 

 

23/2015. (V. 8.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés Vas megye 2014-2019 közötti időszakra szóló Társadalmi és 

Gazdasági Programját – a melléklet szerint – elfogadja. 

 

 

 

9. tárgysorozat tárgyalása 

Integrált Területi Programok (ITP-k) elfogadása 

 

Szijártó László tanácsnok tájékoztatja a testületet arról, hogy a Területi Tervezési és 

Területfejlesztési Bizottság az ITP-ket elfogadta, s a képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja. 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke szóbeli kiegészítést fűz a tárgysorozathoz. Köszönetet 

mond mindazokban, akik az elmúlt két év során, de különösen az utóbbi néhány 

hónapban az ITP-k véglegesítésén dolgoztak. Szól a 2007-2013 között Vas megyében 

megvalósult beruházásokról. Szennyvíz és vízrendezésre 6,6 Md Ft került 

felhasználásra, egészségügyre, szociális ellátásra és bölcsődei szolgáltatásra 2,5 Md 

Ft, iskola- óvoda fejlesztésekre 6,3 Md Ft, közlekedésre és közösségi közlekedésre 7 

Md Ft, városfejlesztésre 7,6 Md Ft, turizmusra 9,5 Md Ft, vállalkozásokra és 

telephelyfejlesztésekre 5 Md Ft került felhasználás az EU-s ciklusban.  
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              2014-2020 között megyei alapon szerveződnek a beruházások, mégpedig 36,7 Md Ft 

áll rendelkezésre, amelyből Vas megyére 21.140.000.000 Ft, a megyei jogú városra 

pedig 14.530.000.000 Ft. A megyei TOP-ok keretében 2,7 Md Ft jut helyi gazdasági 

infrastruktúra fejlesztésre, 1,9 Md Ft térségi turizmus fejlesztésre, de ebből 1 Md 

várhatóan megcímkézve érkezik Bük- és a sárvári fürdő fejlesztésére, 3,3 Md Ft 

közlekedésre, 5,2 Md Ft integrált városfejlesztésre csapadékvíz elvezetésre, város 

rehabilitációra, 5,3 Md bölcsőde, óvoda, iskolai ellátásra, 1 Md Ft egészségügyi 

alapellátó rendszer fejlesztésére, 4,7 Md Ft pedig gazdaságfejlesztésre. Az ITP-k az 

államtitkárokkal le lettek egyeztetve, évente felül kell majd vizsgálni. Várhatóan 

szeptemberben lesznek a pályázati kiírások, s jövőre lesznek ebből szerződések. Nem 

a TOP keretében jelenik meg, ahogy ezt már eddig megszokhattuk, a telephely 

fejlesztés, a vállalati tanácsadás, a szennyvízberuházás és a turisztikai szálláshely 

fejlesztés. A TOP értékét a következő években szeretné emelni. Valószínűleg nem 

csak előkészítőként, koordinátorként nő meg a megye szerepe, hanem a 

közreműködője és bizonyos tevékenységek ellátója is a megye lesz, s akkor a 

költségvetést is módosítani kell, mert ennek feltételeit meg kell teremteni. Rengeteg 

nyitott kérdés van még. Várjuk, hogy a vidékfejlesztési program elkészüljön. 

Várhatóan a nyáron elkészül, s akkor már több információ áll rendelkezésre a 

lehetőségekről. 

 

Fehér László frakcióvezető elmondja, hogy korábban már arról volt szó, hogy 2013-ban 

elkezdődnek a tervezések, 2015-ben pedig már a szerződéskötésekre kerül sor. Járási 

szinten valóban elindultak a tervezések. Ez azonban nem került elfogadásra, mivel 

megyei szintre került az egész folyamat. A 21.400.000.000 Ft tartalmazza az ÁFA-t 

is, így ez az összeg nem egy nagy összegnek mondható 2020-ig. Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyébe 90 Md Ft fejlesztési pénz jutott. Jó lenne ezekből a megyébe 

átcsoportosítani. Korábban már  az egy-egy járásra felosztott pénzt már jó lenne 

etalonnak tekinteni. 2016. I. negyedévében már lehet szerződéseket kötni.  2018-ra 

maradna mindössze 1 Md Ft mindössze két célra. Jó lenne ezt követően a pénzeket 

átcsoportosítani. Kéri, hogy a megye lobbizzon a pénz emelkedésért.  

 

Rába Kálmán frakcióvezető kifejti, hogy Vas megye versenyképességét az Ausztriában 

dolgozók bére tartja csak szinten. A lengyeleknél a diplomások 90 %-át 

foglalkoztatják, ugyanakkor nálunk ez csak 70 %. Kéri, hogy ne képezzünk drága 

pénzért olcsó szalagmunkásokat. Az aprófalvas térségek pedig kapjanak külön 

pénzeket. 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke válaszol a felvetésekre.  Fehér Lászlónak válaszolva 

megjegyzi, hogy a járásokról már nem beszélnek Brüsszelben, ezt ő is tudja.  

Elmondja, hogy 380 fős apró faluban él. Az aprófalvak revitalizálása nem egy 

egyszerű feladat. Az 50-es években a városokba csábították el az embereket. Ezt nem 

egy egyszerű feladat megváltoztatni.  

               A támogatások mértékéről annyit tud mondani, hogy az országos TOP keret az egész   

EU-s támogatások 3 %-a. Véleménye szerint a TOP az arra jó, hogy megoldjunk belőle 

olyan feladatokat, amit másból nem tudunk megoldani. Ilyen pl. a vállalkozások 

helyzetbe hozása, az önkormányzatok és a civil szervezetek helyzetbe hozása. 

Megdicséri a közgyűlés tagjait is, hogy ezt a feladatot nagyon komolyan vették.  
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Fehér László frakcióvezető megjegyzi a pontosítás miatt, hogy az előző EU-s ciklusban 9 

kistérség volt, s a kilenc kistérség működési mechanizmusa került elfogadásra. A 

kormány alakította ezt át hét járásra. S ami a különbség, hogy a kistérségek alulról 

felfelé építkeztek, míg a járási vezetőket a kormány nevezte ki. Brüsszel ezt azért dobta 

vissza, mert ez egyértelműen a kormány hibája, s ezért vagyunk egy éves csúszásban. 

 

dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke szavazásra bocsátja az ITP-t.  

 

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

 

 

 

24/2015. (V. 8.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

1. elfogadja 

 

a) az előterjesztésben és az ITP-ben szereplő három Vas megyei területi 

kiválasztási kritériumot 

és 

 

b) a magyar kormánynak elfogadásra javasolja az előterjesztés 1. számú 

mellékletét, Vas Megye Integrált Területi Programját. 

 

2. Megbízza a Vas Megyei Közgyűlés Elnökét, hogy a kormány-előterjesztés és a 

pályázatkiírások előkészítési folyamata során technikai szempontból kiegészítse 

és/vagy módosítsa az ITP közgyűlés által elfogadott változatát, összhangban a nemzeti 

szintű TOP tervezés kereteinek pontosulásával. A közgyűlés felkéri az elnököt, hogy a 

megtett változásokról tájékoztassa a közgyűlést soron következő ülésén. 

  

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:          azonnal 

 

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

 

Közmeghallgatás: 

 

10. tárgysorozat tárgyalása 

 

A Vas Megyei Kerékpáros Szövetség tájékoztatója az Országos és Megyei Kerékpárút 

Koncepció és Hálózati Terv részleteiről 

 

Marton Ferenc, a közgyűlés alelnöke bejelenti, hogy a tárgysorozat tárgyalása 

közmeghallgatás keretében történik, majd köszönti Simon Zoltán Pétert, a Vas Megyei 

Kerékpáros Szövetség elnökét.  

 



13 
 

Szijártó László tanácsnok tájékoztatja a testületet arról, hogy a Területi Tervezési és 

Területfejlesztési Bizottság a tájékoztatót elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. 

 

Simon Zoltán Péter, a Vas Megyei Kerékpáros Szövetség elnöke nagyon komoly értéknek 

tekinti, hogy Vas megye kiemelt területnek kezelte a kerékpáros közlekedési 

lehetőségeket a következő időszakban. Köszönetet és dicséretet érdemel. Egyik 

oldalról az infrastruktúra, másik oldalról pedig a szemléletformálás az, ami nagyon 

fontos.  

              Látható, hogy ez egy világtrend. Augusztus 3-9. között rendezik meg a Tour de 

Hongrie 2015. kerékpáros körversenyt, amelynek rajtja Szombathelyen lesz. 90 éves 

hagyományt követünk ezzel. 

 

dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke elmondja, hogy az előterjesztés az ITP-ből lett 

kiemelve. Az infrastruktúra fejlesztésének terve egy megalapozott felmérésen alapul.  

              Kerékpáros szakmai szervezetek és kerékpáros kereskedők vettek részt a szakmai 

egyeztető fórumon. Járási szinten történtek meg a felmérések. Nem volt ez annyira 

felesleges, ezt Fehér László frakcióvezetőnek mondja elsősorban. Négy szempont 

alapján élvezhetnek előnyt a vonalas infrastruktúra fejlesztések. A megyénél nagyobb 

térségi szempontok, ebből 8 db került meghatározásra, a megyei térségi hálózat és 

kritikus pontjai, ebből 7 db-ot határoztak meg, a helyi érdekeltségű szakaszok, 

amelyek nem illeszkednek sem országos sem megyei hálózatba, és negyedikként a 

hiánypótló szakaszok, amelyeknél meglévő kerékpárutakat lehet összekötni. 

 

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

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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

 

 

 

25/2014. (V. 8.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas megyei kerékpáros (vonalas) infrastruktúra átfogó fejlesztésére 

vonatkozó előterjesztést elfogadja azzal, hogy a további tervezésekhez, fejlesztésekhez az 

előterjesztésben foglaltakat kell kiindulópontnak tekinteni. 

 

Felelős:            dr. Kondora Bálint megyei alelnök 

Határidő:        folyamatos 

 

(Majthényi László, a közgyűlés elnöke elhagyta a termet, dr. Németh Kálmán képviselő 

elment.) 

 

Dr. Tiborcz János megyei rendőr-főkapitány kér szót. Tájékoztatja a testületet arról, hogy 

egy kicsit árnyalni kívánja ezt a képet. Kamerarendszerekkel kapcsolatban elmondja, 

hogy a BM többször is meghirdeti a pályázatot évente. A rendőrség ezzel 

összefüggésben mindig tud tájékoztatót, segítséget nyújtani, amennyiben hozzá 

fordulnak  



14 
 

              Elmondja, hogy az előző évek során a megyében volt a legkisebb a regisztrált 

bűncselekmények száma, de ez már évtizedek óta jellemző tendencia. A közlekedés 

területén azonban nem ilyen rózsás a helyzet a megyében. A közlekedési balesetek 

száma közel a duplája az országosból való részesedésnek, mind a bűnözésnél. Ebben 

a kerékpárosok nagyon komoly szerepet játszanak. 2013-ban 4 kerékpáros veszítette 

életét közlekedési balesetben, közülük három okozó volt. 2014-ben 3 halt meg és kettő 

volt közülük az okozó, eddig idén még olyan balesetük nem volt, ahol kerékpáros halt 

volna meg. Bizonyos liberalizáció történt az alkoholfogyasztás terén a 

kerékpárosokkal kapcsolatban. Személyes véleménye szerint ez nem biztos, hogy jó 

volt a közlekedési helyzetnek. Az ittasan okozott balesetek száma eddig is nagy volt 

ezért nagyon komoly ellenőrzéseket végeztek el a közutakon. A közlekedés 

biztonsággal kapcsolatban elkészült az országos és a megyei feladatterv is. Komoly 

áttörésnek tartja, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma egy un. „Bringa 

akadémia” elnevezésű programot hozott létre, amely az általános iskolák 3., 4.,  5. és 

6. osztályaiban szabadon választott önálló tantárgyként vezetné be a közlekedési 

ismeretek oktatását. Személyes véleménye szerint, ami tényeken alapul, a kerékpár 

egy jármű, s ezzel részt lehet venni a közlekedésben, de semmiféle közlekedési 

szabályt nem kell ismerni hozzá. Nem nagyon használják a kerékpárosok a láthatósági 

mellényt sem. Úgy véli, hogy sok tennivaló van e téren. Indítványozza, hogy 

tárgyaljanak erről a kerékpáros szövetséggel, mert 1 halálos áldozat is sok. Akár az 

ördöggel is hajlandó cimborálni azért, hogy a közlekedési helyzet legalább olyan jó 

legyen a megyében, mint a közbiztonsági helyzet. 

 

dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke válaszol. Köszöni, hogy ez a fontos előadás 

elhangzott. Az ITP keretében a kerékpáros szövetség inkább a kerékpáros útvonalakra 

tud koncentrálni, de ezek önmagukban is javíthatnak a helyzeten. A kerékpáros 

stratégiának, koncepciónak természetesen nem csak ez az egyetlen eleme, de a 

leghangsúlyosabb, mert az infrastrukturális helyzet megoldása tűnik a 

legfontosabbnak. Emellett azonban valóban nagyon fontos a szemléletformálás és az 

oktatás is, s reméli, hogy meg fogják találni erre a szükséges forrásokat is. Első körben 

nyilván a biztonságra koncentrálva, de a turizmus oldaláról megközelítve akár a 

népszerűsítés oldaláról is.  

 

 

(Az ülést ismét Majthényi László, a közgyűlés elnöke vezeti.) 

 

11. tárgysorozat tárgyalása 

Tájékoztató a felsőfokú gépészképzés helyzetéről 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke köszönti Dr. Németh Istvánt, a Nyugat-magyarországi 

Egyetem Természettudományi és Műszaki Kar dékán-helyettesét, a felsőfokú 

gépészképzés koordinátorát.  

 

Dr. Németh István dékán-helyettes kiegészíti az előterjesztésben foglaltakat azzal, hogy a 

számok tükrében bemutassa miért szükséges ez a képzés, mit hoz a megyének, mit hoz az itt 

élő embereknek, miért szükséges ez a fejlesztés, s hogy fog a régióban ez pozitív változást 

hozni. Előzetesen bemutatja az egyetem jelenlegi működését, amit szükségesnek érez a negatív 
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sajtópublicitás miatt. Majd ezt követően bemutatja az egyetem helyét a magyar felsőoktatási 

piacon. Ezt a HVG diplomarangsora alapján teszi meg. Az első 10-ben nem szerepel a nyugat-

magyarországi Egyetem, mivel a 12. helyen van a Miskolci Egyetemmel együtt. A teljes 

rangsorhoz azonban hozzátartozik a hallgatók és az oktatók kiválósága is. Az oktatók 

kiválósága alapján a független bíráló előbbre sorolja ezt az egyetemet a publikációk száma, a 

tudományos minősítések és egyéb paraméterek alapján. 12. helyet foglalja el az egyetem, míg 

a Miskolci Egyetem a 15. A hallgatók kiválósága tekintetében pont fordított a rangsor, de 

minimális a különbség. Amíg a Nyugat-magyarországi Egyetem arra fektette a hangsúlyt, hogy 

kiváló oktatókat hozzon, addig a marketing tevékenységet elhanyagolta egy kicsit. A hallgatók 

minősége a hozott pontszámok, nyelvvizsgák és ugyancsak objektív paraméterek alapján 

történt. A gépészképzést tekintve elmondja, hogy a Gödöllői Szent István Egyetem a 19. a 

rangsorban, a Széchenyi István Egyetem a 22. helyet foglalja el oktatói kiválóságok szerint 29. 

helyen állnak. A hallgatóik azonban a 16. kategóriában vannak. Kecskeméti főiskola, ahol 

szintén duális képzés folyik a 35. helyen áll és nagyon szépen látszik, hogy a marketing 

kampányuk alapján a 35. helyről a 30. helyre tartozó hallgatókat tudtak magukhoz csábítani.  

A kart tekintve elmondja, hogy oktatói létszámuk 54 fő, akik a minőségük alapján elérték, hogy 

doktori iskolával rendelkezzenek. A Természettudományi Karon doktori iskola működik két 

programmal: a környezetmorfológiai és a környezet fizikai doktori programmal. Alapképzéseik 

száma 8, mesterképzéseik száma 5, tanárképzésben pedig folytonosan bővítik a repertoárjukat, 

jelenleg 5 képzést tudnak nyújtani. Nagyon szépen felújított épülettel rendelkeznek, s ez további 

fejlesztés alatt áll. A hallgatói létszámcsökkenés evidensnek látszik. A Bsc szakok indításánál 

versenyezni kellett a hagyományos nagy egyetemekkel, így ott visszaestek 1000 fő hallgatóval. 

Az utolsó két évben azonban egy nagyon erős visszaesés volt, 35 %-os. A Bsc-s hallgatók négy 

intézetre vannak allokálva, a szakok a tudomány területeknek megfelelőek. A földrajz és 

környezettudományos hallgatók között a csökkenés drasztikus. A biológiánál hasonló a helyzet, 

a matematika-fizika stagnál. Minden erejüket erre kell most fordítani, mivel ebből mutatkozik 

a legnagyobb hiány. A konklúzió: a 35 %-os hanyatlás mellett is növekedett a Műszaki Intézet 

létszáma úgy, hogy csak egy műszaki menedzser szakot futtattak. Ebből kellett levonni a 

konzekvenciákat. A karuk fejlesztési stratégiája a doktori iskola felé mozdult el. Az ajánlott 

szakok azonban a hallgatóknak nem voltak megfelelőek. Nem biztos, hogy a doktori iskolák 

felé való elmozdulás volt a helyes irány. Most a karokra vonatkozóan ismerteti a statisztikákat.  

Az ő karuk a 103. helyen áll. A számok mögé nézve látszik, hogy az oktatóik kiválóságával, 

publikációs tevékenységével megelőzik a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karát, 

amely a 74. helyen áll. A hiba, amit elkövettek az az, hogy 155 karból a legutolsó helyen állnak 

a hallgatói kiválóság alapján. Ez mutatja azt, hogy az egyetem nem fordított hangsúlyt arra, 

hogy mennyire jó is ez az egyetem, s hogy ide mennyire érdemes jönni. Olyan szakokat kell 

ajánlani, ami a hallgatóknak megfelel. A régióban látszik, hogy van itt termelés, mégpedig a 

GDP alapján. A kutatóhelyek, a vállalati kutatóhelyek számában állunk rosszul, mivel a 

megyében összeszerelés folyik. El kell tolni ezeket a multi cégeket olyan irányba, hogy olyan 

szakokat létesítenek, amelyek szellemi tartalma megfelel nekik is, s amibe ők is beszállnak 

támogatással. Drágább lesz a fejlesztőmérnökök ára, de még mindig olcsóbb, mint 

Németországban. Az autógyártásban lehetne ezt a tudást hasznosítani. Másfél évvel ezelőtt 

kezdtek el ezen dolgozni. A munkaerőpiacot kell átalakítani, mégpedig a beszállítókat is. A 

cégek által támogatott helyekre (50 fő) 221-en jelentkeztek. 150 fő Vas megyéből, 23 fő Zala 

megyéből és 13 fő Veszprém megyéből. Somogyra viszont valószínű nagyobb hangsúlyt kell 

fordítani a jövőben. Az alapképzés 7 félév és gépészmérnökké válnak. Át kell azonban menni 

egy olyan cikluson, ahol a gyakorlatban is megtanulja a céges folyamatokat. Ennek a két 
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képzésnek az egymásra csúsztatása a duális képzés. A gépészmérnök hiányban szenvedő cégek 

a nyárra szervezzék meg a gyakorlati időt, ezért fizessenek a hallgatóknak, így megszerzik a 

gyakorlatot is, s az egyetem után teljes értékű munkaerővé válnak. A kritika szerint ez olcsó 

munkaerőt teremt a multiknak. Ez itt nem lehet igaz, mert nemcsak egy domináns partner van, 

mint Győrben az Audi. Hat céggel dolgoznak együtt. A szakmai részt megosztják. Minden cég 

azt mutatná meg, amit ő a legjobban csinál. Ezekből a legjobb szakembereket odaadják, s 

képzik az összes hallgatót. Az egyetem célja a régió kiszolgálása. A munkaerő ezáltal 

cserélődhet is, s a bérek is nőhetnek. Nemcsak a képzés az egyetem célja, hanem a kutatás és a 

kutatásfejlesztés is. A diplomamunkákban kell először megjelenni azon problémáknak, 

amelyek indukálják a kutatást, fejlesztést, azaz a K+F tevékenységet a cégeknél. A záró 

gondolata pedig a szlogen, hogy „Minőségi képzés, szombathelyi gépész.”. 

 

Szijártó László tanácsnok elfogadásra ajánlja a tájékoztatót. Gratulál az eddig elért 

eredményekhez. 

 

Bálint András képviselő kiegészíti a tájékoztatót. Az egyetem által beadott TÁMOP pályázat 

nyertes lett, ezért talán egyszerűbb lesz megoldani az elképzeléseket.  

 

Rába Kálmán frakcióvezető abban látja a gondot, hogy nincsen meg Szombathelyen sem a 

szellemi, sem a fizikai háttere ennek a képzésnek. Tetemes adósságot halmoztak fel 

ezen az egyetemen. Télen még fűtés sem volt. A szellemi hátteret meg lehet teremteni, 

de jelenleg itt csak egy tanszék van, Győrben pedig egyetemi kar van erre, s hat tanszék 

dolgozik ezért. „Ejtőernyősökre” lesz szükség. Az autógyártó cégek az olcsó 

munkaerő miatt vannak itt, meg a szennyező anyagokkal jobb itt dolgoztatni, mint a 

hazai országban. Itt van a környezetszennyezés is. 

 

Dr. Németh István válaszol a felvetésekre. Elmondja, hogy semmi baj nincs a profitorientált 

cégekkel, csak tudni kell őket kezelni. Az a lényeg, hogy mit tudunk letenni 

ellensúlyként. Az Audi-nál is egy 10-15 éves folyamat előzte meg a képzést. Az itteni 

egyetem most van a lépcső elején. Jelen esetben már 12 egyetemi tanár van, 10 docens, 

s most veszik fel az adjunktusokat. Az alapszakot indítása előtt akkreditáltatni kellett.  

 Elsőre megtették. Az oktatói gárda fel fog nőni 20 főre, s ezek a kollégák mind 

Szombathelyen laknak. Köszöni a segítséget a megye, a város és a kormányhivatal 

részéről. Nem egy oktatót hoztak haza külföldről. A minőség nagyon jó, de még kicsi 

a csapat. 20 főből fog állni ez a tanszék, s majd a villamosmérnök képzést szeretnék 

megvalósítani, ami megint csak 20 főt hozna. Ez már nagyjából egy egyetemi karnak 

megfelel, ami 42 fő. Az egyetem gazdasági helyzetét nincs joga kommentálni. Ezért 

jött létre a kancellári hivatal. Az oktatói minőség biztosított, a jövőkép szintén, s nem 

kell félni a multiknak a kultúrájától. Egy kicsit a hozzáadott érték felé mozdulnak el, 

akkor sokkal nagyobb lesz a profitjuk. Tehát tudnak közösen egy irányba elmozdulni. 

Bizalmat és türelmet kér.  

 

A testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 
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26/2015. (V. 8.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszak 

Kar dékán-helyettesének tájékoztatóját a felsőfokú gépészképzés helyzetéről köszönettel 

tudomásul veszi. 

 

 

 

12. tárgysorozat tárgyalása 

A foglalkoztatás, valamint a munkaerő-piaci helyzet 2014-ben Vas megyében 

 

Szijártó László tanácsnok beszámol arról, hogy a Területi Tervezési és Területfejlesztési 

Bizottság részletesen megtárgyalta a tárgysorozatot, s elfogadásra javasolja a 

testületnek. 

 

Lábodi Gábor képviselő véleménye szerint a tájékoztató alapján minden nagyon szép és 

nagyon jó, de. A kommunizmusban is „kozmetikázták” a statisztikákat. Úgy látszik, 

hogy a rendszerváltásnak „csúfolt” folyamat óta sem változott a helyzet. Ezekben a 

statisztikákban olyan adatok is szerepelnek, akik csak pl. egy napra vállaltak munkát, 

vagy esetleg külföldön dolgoznak.  

 

Rába Kálmán frakcióvezető szól arról az egyedülálló módszerről, amely szerinte a világon is 

egyedülálló, mely alapján az álláskeresőket egy idő után törlik a rendszerből, s utána 

már nem tartoznak a munkanélküliek közé. Érdeklődik arról, hogy a társadalom 

perifériájára szorult emberek számára indul-e valamiféle képzés, akár betanított munka 

is. 

 

Fehér László frakcióvezető arról érdeklődik, hogy van-e olyan adat, amely hűen tükrözi, hogy 

hány Vas megyei ember dolgozik külföldön. Ez ugyanis befolyásolja a statisztikát, 

meg a közmunka program is. Véleménye szerint csak segélyből ne éljenek emberek. 

 

Harangozóné Vígh Ilona főosztályvezető válaszol a kérdésekre, felvetésekre. Tájékoztatja a 

testületet arról, hogy a beszámoló valós adattartalmat tükröz. A beszámoló eleje a 15-

74 év közötti emberekről készült KSH adat, amely a munkanélküliekről szól. A másik 

részben pedig a regiszter alapú nyilvántartás adatai szerepelnek. Nem fordulhat elő az, 

hogy más kirendeltségen is regisztráljon valaki. A rendszerből ki van zárva a 

duplikálás lehetősége. A regiszter a „fókarendszerrel” is össze van futtatva. 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő nem tud két helyről pénzt 

felvenni. Kedvezőnek mutatkozik a munkanélküliek helyzete, de járásonként is 

vannak különbségek. Vasvár környékén pl. nincs foglalkoztatási potenciál. Kiemelt 

közfoglalkoztatási programok keretében több mint 700 főt foglalkoztatnak. 2013 

őszétől van téli közfoglalkoztatási program is, amely november 1-jétől április végéig 

tart. A téli közfoglalkoztatásnak van egy másik vonulata is, ez pedig a képzési 

programokhoz kapcsolódik. A téli típusú közfoglalkoztatást a BM ellenőrei ellenőrzik. 

A képzési programokban szerepel a tanulási képesség megteremtésének szolgálata, 

másrészt pedig OKJ-s képzések. A képzések milyenségét az önkormányzatok mérik 

fel. A külföldi munkavégzéssel kapcsolatban elmondja, hogy nem tudja megmondani 



18 
 

azt, hogy hány ember megy ki külföldre. Ígéri azonban, hogy legközelebb fog hozni 

az osztrákoktól is statisztikákat, de ott is, és nálunk is csak az szerepel a 

statisztikákban, hogy hány magyar állampolgár dolgozik külföldön. Csak Vas megyei 

állampolgárokra vonatkozó adat sehol sem szerepel. 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke további kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra 

bocsátja a tájékoztató elfogadását. 

 

A testület 11 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett meghozza a következő határozatot: 

 

 

 

27/2015. (V. 8.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya főosztály-

vezetőjének tájékoztatóját „A foglalkoztatás, valamint a munkaerő-piaci helyzet 2014-ben Vas 

megyében” címmel köszönettel tudomásul veszi. 

 

 

 

13. tárgysorozat tárgyalása 

A Vas Megyei önkormányzat 2015. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyása 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke, mivel a terv maga nem került megküldésre, így 

bemutatja azt a képviselőknek. A tervben 2 db gépkocsi beszerzése szerepel 

mindössze. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A testület 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozza a következő határozatot: 

 

 

 

28/2015. (V. 8.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés – az előterjesztéssel egyezően – jóváhagyja a Vas Megyei 

Önkormányzat 2015. évre vonatkozó Közbeszerzési Tervét. 

 

Felelős:            a közgyűlés elnöke 

Határidő:        folyamatos, 2015. december 31. napjáig 

 

 

 

 

 

14. tárgysorozat tárgyalása 

Előterjesztés alapítványi támogatásokról 
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Majthényi László, a közgyűlés elnöke kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot. 

 

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

 

 

 

29/2015. (V. 8.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés  

1. az elnöki keret terhére a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Központ Közhasznú 

Alapítvány részére a 2015. május 8-10 között megrendezésre kerülő ÖKO-MAJÁLIS 

c. környezetvédelmi program  lebonyolítására 100.000,- Ft, a dr. Lenarsich Imre 

Helytörténeti és Gyűjteményi Alapítvány részére a Batthyány-Königmayer emléktábla 

elkészítésére, avatási ünnepségére, továbbá a Magyar Szentek és Boldogok – regionális 

kulturális, zarándok és turisztikai útvonal harmadik, Szlovéniába irányuló szakaszát 

bemutató kiadvány elkészítésére 50.000,- Ft, a Mazsorett Alapítvány részére az 

Olaszországban 2015. szeptember 17-22. között megrendezésre kerülő Nemzetközi 

Fesztiválon való részvételhez 50.000,- Ft, továbbá a Kulturális Alapítvány a 

Textilművészetért részére az V. Nemzetközi Textilművészeti Triennálé 

megrendezéséhez 50.000,- Ft, valamint a civil alap keret terhére a Zseboroszlán 

Alapítvány részére a Vasi Lovasok Jótékonysági Majálisának szervezéséhez 25.000,- Ft 

támogatást biztosít.  

 

2.  Felkéri elnökét a támogatási szerződések aláírására.  

 

Felelős:  közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

15. tárgysorozat tárgyalása 

dr. Kondora Bálint alelnök illetményének módosítása 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot. 

 

A testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozza a következő határozatot: 
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30/2015. (V. 8.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés dr. Kondora Bálint alelnök idegennyelv-tudási pótlékának mértékét 

56.000 Ft összegben, az Mötv. szerinti illetménye (605.790 Ft), valamint az idegennyelv-tudási 

pótlék alapján számított együttes juttatásának összegét – a Kttv. 131.§ (1) bekezdés szerinti 

kerekítés szabályainak figyelembe vételével – 661.800.- Ft összegben állapítja meg, a 

költségtérítés mértékének változatlanul hagyása mellett. 

 

Felelős:            a közgyűlés elnöke 

Határidő:        azonnal 

 

 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke zárt ülés tartását rendeli el 13.18 órakor a 16-20. 

tárgysorozatok tárgyalására. 

 

 

A zárt ülés döntései az alábbiak: 

 

31/2015. (V. 8.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai 

Bizottságának Tudományos Alapítványa kuratóriumi tagjának Prof. Dr. Pusztay Jánost jelöli. 

 

Felelős: közgyűlés elnöke 

Határidő: 2015. május 15. a határozat megküldésér 

 

 

32/2015. (V. 8.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Rendészeti Szakbizottsága tagjává, a megyei rendőr-főkapitánnyal 

együtt, -  Kassainé Nagy Rita egyidejű felmentése mellett, - Góczán Andreát, a Bevándorlási 

és Állampolgársági Hivatal Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága Szombathelyi 

Kirendeltsége vezetőjét megbízza. 

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:      azonnal  
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33/2015. (V. 8.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés   

 a Szombathelyi Televízió fennállásának 25.,        

 az Európai Föderalista Mozgalom működésének 60.,  

 a Szombathelyi Képtár alapításának 30.,  

 a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület egyesületi formában történő 

működésének 25.,  

 a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar fennállásának 25.,   

 a Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület megalakulásának 35. évfordulója 

alkalmából utólagos jóváhagyással; 

 a Kőszegi Művészeti Egyesület működésének 10. és a  

 Védőnői Szolgálat fennállásának 100. évfordulója alkalmából  

 

elismerő oklevelet adományoz.  

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:      a jubileumi évfordulók napja  

 

 

34/2015. (V. 8.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

1. Dr. habil. Szinetár Miklós Csaba 

2. Joó György Attila 

3. Dr. Németh Csaba 

4. SOLVEX Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Kft. kollektívája 

5. Farkas János tű. alezredes 

részére Gayer Gyula Kitüntető Emlékplakettet adományoz. 

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:        2015. május 10. 

 

 

 

 

 



22 
 

35/2015. (V. 8.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. 

törvény 215.§ (1) bekezdése alapján a Szombathelyi Törvényszékhez az alább felsorolt 

állampolgárokat 4 évre bírósági ülnöknek megválasztja: 

 

1. Végváriné Fazekas Anikó, Szombathely, Rumi út 41. 

2. Molnár István, Szombathely, Stromfeld A. u. 33. 

3. Kiss Károlyné, Vép, Alkotmány u. 29. 

4. Szalayné Szalai Ildikó, Vasszécseny, Kossuth L. u. 23. 

5. Némethné Szeleczki Zsuzsanna, Szombathely, dr. Szabolcs Z. u. 7. 3/9. 

6. Németh István, Rum, Kossuth L. u. 16. 

7. Vass Imre Zoltánné, Szombathely, Ernuszt K. u. 24. 

8. Janzsóné Norczen Anna, Szombathely, Benedek E. u. 12. fsz. 2. 

9. Szabó Ildikó, Szombathely, Petőfi S. u. 29. fsz. 1. 

10. Skultéti Miklósné, Szombathely, Kiskar u. 5. 4/10. 

 

A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a megválasztott ülnökök névjegyzékét és a jelölést elfogadó 

nyilatkozatokat a Szombathelyi Törvényszék elnökének továbbítsa. Megbízza elnökét, hogy az 

ülnököknek a megbízóleveleket adja át.  

 

Felelősök:  Majthényi László elnök 

Határidő: 2015. május 16. 

 

 

 

36/2015. (V. 8.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. 

törvény 215.§ (1) bekezdése alapján a Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz 

az alább felsorolt állampolgárokat 4 évre bírósági ülnöknek megválasztja: 

 

1. Zseli Imre, Szombathely, Orbán Balázs u. 36. 

2. Szécseiné Koltay Éva, Szombathely, Rumi Külső út 41. 

3. Mészáros Béláné, Szombathely, Wesselényi M. u. 6. 

4. Lakics István, Vép, Dózsa . 11. 

5. Kozma Zsolt Károly, Szombathely, Nagy L. u. 28. IV/9.  

6. Szabadosné Doktor Mária, Szombathely, Thököly u. 39. IV/12. 

7. Bódisné Hencsei Judit, Vasszécseny, Petőfi S. u. 20. 

8. Süle János Róbert, Szombathely, Kárpáti K. u. 62. 

9. Gorellné Kiss Erzsébet, Szombathely, Szűrcsapó u. 4/C IV. 13. 

10. Rózsa Károlyné, Pornóapáti, Fő u. 58. 

 

A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a megválasztott ülnökök névjegyzékét és a jelölést elfogadó 

nyilatkozatokat a Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökének továbbítsa. 

Megbízza elnökét, hogy az ülnököknek a megbízóleveleket adja át.  
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VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

                 ELNÖKE 

 

 

MEGHÍVÓ 

 

 

Értesítem, hogy a megyei közgyűlés ülését 2015. május 8-án (pénteken) 10.00 órára a 

Megyeháza Dísztermébe összehívom, melyre tisztelettel meghívom. 

 

TÁRGYSOROZAT: 

 

Nyílt ülés keretében javasolom tárgyalni: 

 

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

      (Az előterjesztés az ülés előtt kerül kiosztásra.) 

 

Előadó: Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

 

2. A Vas Megyei Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványa módosított jóváhagyásáról 

 

Előadó: dr. Balázsy Péter megyei jegyző 

 

3. A Vas Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosításáról 

 

Előadó: Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

 

4. Beszámoló a Vas Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 

Előadó: Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

 

5. A Vas Megyei Önkormányzat 2014. évi maradványának jóváhagyásáról 

 

Előadó: Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

 



25 
 

6. A Vas Megyei Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tevékenysége végrehajtásáról 

 

Előadó: dr. Balázsy Péter megyei jegyző 

 

7. A Vas Megyei Önkormányzat 2015-2019. évekre vonatkozó gazdasági programja 

 

Előadó: Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

 

8. Integrált Területi Programok (ITP-k) elfogadása 

 

Előadó: Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

 

 

9. A Vas Megyei Kerékpáros Szövetség tájékoztatója az Országos és Megyei Kerékpárút 

Koncepció és Hálózati terv részleteiről 

 

Előadó: Dr. Kondora Bálint, a megyei közgyűlés alelnöke; 

               Simon Zoltán Péter, a Vas Megyei Kerékpáros Szövetség elnöke 

(A tárgysorozat tárgyalása közmeghallgatás keretében történik.) 

 

10. Tájékoztató a felsőfokú gépészképzés helyzetéről 

 

Előadó: Dr. Németh István, a Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi és 

Műszaki Kar dékán-helyettese, koordinátor 

 

11. A foglalkoztatás, valamint a munkaerő-piaci helyzet 2014-ben Vas megyében 

 

Előadó: Harangozóné Vígh Ilona, a Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási 

Főosztály főosztályvezetője 

 

12. A Vas Megyei Önkormányzat 2015. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyása 

 

Előadó: Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

 

13. Előterjesztés alapítványi támogatásokról 

 

Előadó: Majthényi László, a közgyűlés elnöke 
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