
Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2015. május 29-én 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, Lábodi Gábor, 

Dr. Németh Kálmán, Nagy Gábor, Pajor András, Rába Kálmán, Szabó Lajos, Szijártó 

László, Tausz István Béla közgyűlési tagok; 

 

Távolmaradását előzetesen jelezte: Gagyi Levente képviselő; 

 

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

megyei aljegyző, Papp Károly altábornagy, országos rendőrfőkapitány, dr. Tiborcz 

János rendőr dandártábornok, Vas megye rendőr-főkapitánya és a megye városainak 

kapitányai, dr. Simon József megyei főügyész, Erdélyi Krisztián tűzoltó ezredes, a 

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója és Nagy Sándor tűzoltó 

alezredes az Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség főfelügyelő helyettese, 

Kamper László grafikusművész, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 

Vas megyei elnöke, a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal titkárságvezetői. 

 

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

média tudósítói. 

 

Napirend előtt: 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke a megye indulójának meghallgatása után üdvözli a 

közgyűlés tagjait és a résztvevőket. Megállapítja, hogy 13 képviselő van jelen, az 

ülés határozatképes, így azt megnyitja. 

                 Szót ad dr. Kondora Bálint alelnöknek, aki az ülés előtt bejelentette napirend előtti 

felszólalási szándékát. 

 

dr. Kondora Bálint alelnök szól Áder János köztársasági elnök által népszerűsített 

világméretű kezdeményezésről, amelyhez az államfő aláírásokat gyűjt a 

klímaváltozás ellen. Csatlakozva Al Gore volt amerikai alelnök liveearth.org 

kezdeményezéséhez létrehozta az elobolygonk.hu honlapot, melynek célja, hogy az 

idei évben megrendezendő párizsi klímacsúcsig egymilliárd támogatót gyűjtsön a 
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klímaváltozás elleni nemzetközi összefogás megteremtésére. Magyarország a tervek 

szerint kétmillió támogatóval segíti a világméretű kezdeményezést, melyhez a jövő 

generációért felelősséget vállaló támogatókra van szükség.  

Ezek alapján javasolja, hogy az önkormányzat hozzon határozatot a 

kezdeményezéshez történő csatlakozásról, és minél szélesebb körben hangsúlyozza 

annak fontosságát. A határozatról a települések vezetőit is értesítve, javasoljuk 

számukra az összefogásban való részvételt. 

Bejelenti, hogy indítványa elfogadása esetén vállalja a felhívás továbbítását a megye 

polgármesterei részére és köztársasági elnök urat is tájékoztatja a csatlakozásról. 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot: 

 

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

 

 

 

38/2015. (V. 29.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a jövő generációjáért felelősséget vállalva: 

1. csatlakozik Al Gore volt amerikai alelnök világméretű klímakampányához; 

2. felhívja Vas megye polgármestereinek figyelmét arra, hogy településükön minél 

szélesebb körben ismertessék az éghajlat változás veszélyeit, s javasolja számukra 

a világméretű összefogásban való részvételt. 

 

Felelős:            a közgyűlés elnöke 

Határidő:         azonnal 

 

(Marton Ferenc, a közgyűlés alelnöke és Szabó Lajos képviselő nincs a teremben.) 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke tájékoztatja a testület arról, hogy az éjszaka folyamán 

elhunyt Dr. Varga József volt megyei képviselő, aki Gencsapátiban háziorvos volt. 

1998-tól 2006-ig volt megyei képviselő, 1998-tól az Egészségügyi és Szociális 

Bizottság alelnöke volt 2006-ig és 2002-től az Oktatási Bizottságnak is tagja volt. 

Kérésére a testület 1 perces néma felállással adózik emlékének.  
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                 Szavaztat az ülés tárgysorozatáról azzal, hogy a testület 8. tárgysorozatként tárgyalja 

meg a „Megállapodás kötése az Országos Szlovén Önkormányzattal, a 

Magyarországi Szlovének Szövetségével és a Szlovén Nemzetiségi Szószólói 

Kabinettel”, 9. tárgysorozatként pedig a 2 db gépkocsi értékesítéséről készült 

előterjesztést, amelyek az ülést megelőzően kerültek kiosztásra. 

                 Szavaztat, majd megállapítja a szavazás eredményét. 

 

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

 

 

 

39/2015. (V. 29.) 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 2014. évi helyzetéről, a közbiztonság 

érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról, valamint a 

Rendőrség és az önkormányzatok kapcsolatáról, együttműködéséről 

3. Tájékoztató a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2014-ben végzett 

munkájáról 

4. Tájékoztató a Vas Megyei Értéktár Bizottság megalakulása óta végzett munkájáról 

5. Tájékoztató Vas megye képzőművészeti és iparművészeti helyzetéről 

6. Tájékoztató Markusovszky Lajos születésének 200. évfordulója alkalmából 

szervezett ünnepi megemlékezésekről 

7. Közösségi célú alapítvány támogatása 

8. Megállapodás kötése az Országos Szlovén Önkormányzattal, a Magyarországi 

Szlovének Szövetségével és a Szlovén Nemzetiségi Szószólói Kabinettel 

9. Gépkocsik értékesítése 

 

 

 

1. tárgysorozat tárgyalása 

Beszámoló a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről 

 

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

határozati javaslatot. 

 

A testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 
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40/2015. (V. 29.) számú határozat 

 

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

készített beszámolót tudomásul veszi. 

 

 

 

2. tárgysorozat tárgyalása 

Beszámoló Vas megye közbiztonságának 2014. évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében 

tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról, valamint a Rendőrség és az 

önkormányzatok kapcsolatáról, együttműködéséről 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke szót ad dr. Tiborcz János dandártábornoknak szóbeli 

kiegészítőjének megtartására. 

 

dr. Tiborcz János, Vas megye rendőr-főkapitánya boldog születésnapot kíván Marton 

Ferenc alelnöknek és Erdélyi Krisztiánnak, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság igazgatójának, aki épp a mai napon tölti be 40. születésnapját. Ezen kis 

kitérő után tájékoztatja a testületet arról, hogy Vas megyében a közbiztonság helyzete 

az elmúlt év során az évtizedes hagyományoknak megfelelően alakult, az ismertté vált 

bűncselekmények száma az elmúlt három év során mintegy 30 %-kal csökkent. Az 

országban ismertté vált bűncselekmények 1,8 %-a történt Vas megyében. Az ismertté 

vált bűncselekmények tekintetében elmondhatjuk, hogy az elmúlt 20 év során nem érte 

el a 2 %-ot. 2013. év után, 2014-ben is Vas megye volt az ország legbiztonságosabb 

megyéje. Területi megoszlásban a szombathelyi kapitányság területén volt a legtöbb 

az ismertté vált bűncselekmény, az is Szombathelyen, ezt követi Körmend, ahol két 

államhatár is találkozik, valamint a 80 és a 86-os főútvonalak, majd ezt követi Sárvár, 

Kőszeg, Celldömölk és Vasvár. A nyomozási eredményessége 59,1 % volt, ezzel a 

megye a 8. helyen szerepel az országban. A kiemelt bűncselekmények aránya 1,8 % 

volt. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma 23 %-kal csökkent az elmúlt 

évivel szemben. A közterületen elkövetett súlyos bűncselekmények esetében 32,5 % 

volt a csökkenés mértéke. A megye 216 települése 5,1 %-án nem volt bűncselekmény, 

66,2 %-án nem érte el a 10-et, 16 %-án pedig a 20-at, így megállapítható, hogy 

átlagban a települések 90 %-án nem haladta meg a 20-at a bűncselekmények száma. 
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A károkozás mértéke 1.950.000.000 Ft volt, amelyből a munkatársai munkája során 

1.013.000.000 Ft volt az az összeg, amelyet visszaszereztek a sértettek számára. A 

kármegtérülés mértéke tekintetében a megye az 1. helyen áll az országos rangsorban.  

 

               Vas megyében elmondható. hogy az idegenforgalom nem csak nyáron, hanem egész 

évben működik. Igazából nem volt vele gond. Ez azért jó, mert a turizmus a gazdaság 

területén meghatározó tényező. A rendezvény biztosítás sem okozott igazán gondot. A 

216 település szempontjából elmondható, hogy a körzeti megbízotti helyek 

folyamatosan feltöltöttek voltak. Erre nagy hangsúlyt fektettek. Gondot a közlekedés 

biztonsági helyzet okozott. 2013-hoz képest az ittasan balesetet okozók arányát 

nagyon jelentős mértékben sikerült csökkenteni. Sokszor úgy tűnik, hogy a 

kerékpárosok nagyobb gondot jelentenek, mint a gépjármű vezetők. A Szombathelyi 

Televízióval van egy előzetes megállapodásuk egyrészt a drogmegelőzés, másrészt  

pedig a közlekedés biztonság növelése érdekében. Ezt olyan figyelem felkeltőnek 

szánják, ami eljut talán azokhoz is, akik nem rendelkeznek ilyen ismeretekkel. A 

kerékpáros ugyanis része a közlekedésnek, de úgy, hogy semmilyen szabályt nem kell 

ismernie. A tulajdon elleni szabálysértések mértéke lényeges, mert ez a 

kistelepüléseket is érinti. ezek aránya mintegy 15%-kal csökkent, s a felderítési arányt 

10 %-kal tudták növelni. Komoly tehertételt jelent számukra az illegális migráció. 

Nem Vas megye a legterheltebb ebben a kérdésben, de nekik is komoly gondot jelent. 

Korábban közúton jöttek embercsempészek közvetítésével, most inkább a vasúti 

közlekedés során fogják el a legtöbb ilyen személyt. 132 személyt fogtak el az idén az 

illegális migráció keretében. Nagyon fontosnak ítéli meg elmondani, hogy nagyon 

komoly együttműködés van az osztrák és a szlovén szomszédokkal. Az osztrákokkal 

való kapcsolatot emeli ki, a közös szolgálatellátást, különösen a 8-as, 87-es és 89-es 

főútvonalakon, illetve a már említett vasúti közlekedés terén. Folyamatosak a 

súlyponti akciók és vannak olyan rendezvények is, ahol közös járőrszolgálatot 

végeznek, ilyen pl. a Savaria Történelmi Karnevál is. Tavaly 112 alkalommal került 

sor ilyen közös szolgálatra, 904 órában. A szlovének nem preferálják annyira a közös 

járőrszolgálatot, ők inkább az Őrségi Vásár és a Tökfesztivál keretében végeznek 

komoly és szoros együttműködést. A települések önkormányzatai is igyekeznek 

anyagi támogatást adni, különösen helyben a rendőröknek. Kiemeli, hogy összesen 11 

millió Ft-ot kaptak tavaly, amelyből a legjelentősebb Szombathely 10 M Ft-os 

támogatása volt. Összegezve elmondja, hogy ebben a munkában nem csak a rendőrség 

miatt olyan a közbiztonsági helyzet, amilyen, ebben a lakosságnak is nagy része van. 

Összefogás eredménye a jó közbiztonság. Legnagyobb partner a polgárőrség, de meg 

kell említeni az önkormányzatokat, civil szervezeteket, egyházakat, különböző 

társadalmi szervezetek és a rendészeti szerveket, mint pl. a közterület felügyelet, 

vadőrök, mezőőrök, halőrök és a katasztrófavédelem is. Ugyanezt mondhatja el az 

igazságügyi szervekről is, bíróságokról, ügyészségekről, akik nagy segítséget 

nyújtanak abban, hogy a büntető és szabálysértési eljárásaikat eredménnyel tudják 

befejezni. Köszöni még egyszer a támogatást. 
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Básthy Béla, a Rendészeti Szakbizottság elnöke, tanácsnok tájékoztatja a testületet arról, 

hogy a Rendészeti Szakbizottság megtárgyalta a beszámolót. A bizottság a rendőrség 

munkáját hasznosnak és szerteágazónak értékeli. A megyének a közbiztonsági 

pozíciója kiemelkedően jó és évről-évre javulni is tud. A közlekedés biztonságáról 

sokat beszélgetett a szakbizottság. Megkérdezi, hogy a 86-os út építése és más 

útépítések kapcsán milyen plusz feladatok vannak. Ez a feladat kellő odafigyelést 

igényel. A rendőrséghez fordulókkal illetve nem fordulókkal kapcsolatban elmondja, 

hogy még mindig sokan nem tudják, hogy a Tevékenység Irányító Központban veszik 

fel a telefont. Javasolná, hogy a mentőszolgálat hatalmas adminisztrációs terheinek 

módosítása érdekében történjen valami. Szól a térfigyelő kamerák hasznosságáról is. 

Úgy véli, hogy a szakbizottságban a több szerv együttes jelenlétéből előre jutottak a 

jövő feladatait illetően is.  

 

Rába Kálmán frakcióvezető elmondja, hogy fejet hajt a rendőrség előtt azért a szolgálatért, 

amit a megye lakosságának közbiztonsága érdekében tesznek. Véleménye szerint 

szinte minden évben ugyanazt a beszámolót hallják a képviselők, mivel évtizedes 

hagyományai vannak annak, hogy Vas megyében milyen a közbiztonsági helyzet. 

Leszögezi, hogy csak a jó statisztikával, illetve hangoztatásával nem lehet azt elérni, 

hogy a lakosság szubjektív biztonságérzete is ugyanezt tükrözze.  Az adatok csak a 

bejelentett bűncselekményeket tartalmazzák, s nem a tényleges adatokat. Továbbra is 

fontosnak tartja a lakosság biztonság érzetének javítását. Nincs meg a lojalitás, jó 

kapcsolat a lakosság és a rendészeti szervek között. Javasolja, hogy a nemzetiségi 

lakossággal is próbálják meg kialakítani azt a jó kapcsolatot, amelyet itt elmondtak. A 

rendőrséget pénzbehajtó szervnek is tekinti. Az autós társadalmat jobban üldözi a 

rendőrség, mint a bűnözőket. Megér még egy „misét” az életpálya modell is. A 

ranglista alján lévők ugyanis nem kapják meg a munkájukért a megfelelő 

javadalmazást. Szól arról, hogy a parlamentbe be fognak terjeszteni egy csomagot, 

amelyben szerepelni fognak a szabálysértések büntetési tételeinek javaslata, s egyéb 

fejlődést szolgáló intézkedések. 

 

(10.38 órakor megérkezett Szabó Lajos képviselő.) 

 

Lábodi Gábor képviselő a legális migrációról szól, amely szintén nagy gondot okoz, 

különösen Szentgotthárdon. A betelepültek ugyanis az Ausztriából behozott áruikat 

tukmálják rá a lakosságra, s nem dolgoznak. Jellemző a lányok futtatása is. Véleménye 

szerint Szentgotthárdon is szükség lenne rendőr-kapitányságra. Potenciális gond az 

aprófalvak elöregedése is. A bűnözőknek ezek a települések „aranybányák”. A 

rendőrség munkájához további sok sikert kíván, s bízik a statisztikák valódiságában is. 

 

Fehér László István frakcióvezető jó kezdeményezésnek tartja a járásonkénti lakossági 

fórumokat. A lakosság körében gondot okoz a napi ingázás Ausztriába, ezzel a jó 
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munkaerő elmegy, s az itteni feladatokat a keletről jöttek végzik el. A kerékpárosok 

által fogyasztott alkohol is okozhat gondot. Szól a térfigyelő kamerarendszerről, amik 

jó szolgálatot tesznek. A járások, kistérségek nevében is köszöni a rendőrség munkáját.  

 

Szabó Lajos képviselő arról érdeklődik, hogy a bűnüldözés és a közbiztonság mely területét 

látják a legnagyobb kihívásnak Vas megyében. Érdeklődik továbbá a kábítószer 

fertőzöttségről is. 

 

Pajor András frakcióvezető a lakosság szubjektív biztonságérzetével kapcsolatban elmondja, 

hogy Vas megyében már beszélhetünk az objektív biztonság helyzetéről is. Ő is 

megköszöni a rendőrség által végzett munkát. Elmondja azonban azt is, hogy a 

migráció 278 %-kal emelkedett, tehát erre készülni kell. Véleménye szerint a 

sebességmérők számának megemelkedése nem okozhat gondot a lakosságnak, ez az 

állampolgársági tudatosságról is szól, hiszen az autóvezetők tudják, hogy hol 

számíthatnak sebességmérőre. Frakciójukban felmerült, hogy hogyan tudnák a megyei 

képviselők segíteni a rendőrség munkáját. Olyan javaslat született a közgyűlés felé, 

hogy a megye biztonságos települése címet ismételten ki kellene dolgozni, s az 

anyagiakat pedig talán már jövőre biztosítani tudná a testület. Azon együttműködésnek 

is megpróbálnák a hátterét biztosítani, hogy kidolgozásra kerüljön egy biztonsági 

program a megyére, amely a legnagyobb kihívásokra választ tudna adni. A 

migrációval kapcsolatban pedig elmondja, hogy a közbiztonságot zavaró tényezők 

valóban léteznek, nevén kell nevezni, s talán tenni is tudnának ellenük. Megköszöni 

frakciója nevében a rendőrség által végzett munkát. 

 

Básthy Béla tanácsnok szól arról, hogy a szakbizottság ülésén is szóba került a „Vas Megye 

Biztonságos Települése Cím” adományozása, amelyet Kőszeg városa is elnyert. Ennek 

az anyagi hátterét kell megteremteni a testületnek a jövő évtől. Elmondja, hogy a jó 

statisztikák hangoztatásával valóban nem lehet szubjektív biztonságérzetet növelni, de 

a rossz példák hangoztatásával viszont sokat lehet ezen rontani. A rendőrséghez való 

nem fordulásnak elsősorban abban látja az okát bármely üggyel kapcsolatban, hogy 

macerásnak tartják, fáradságosnak és időigényesnek. 

 

Fehér László frakcióvezető elsősorban Papp Károly tábornok úrnak mondja el, hogy a 

lakosságot leginkább a büntetések irritálják. Példán keresztül illusztrálja, hogy az 

emberek jó része 80-100 ezer Ft körüli nettó jövedelmet visz haza. 19 napon át 

becsületesen betartja a szabályokat, 1 napon sietnie kell, s akár gyors hajtásért 

2x30.000 Ft büntetést is kaphat. Nézni kellene – véleménye szerint – a büntetéseknél 

a jövedelmeket is. 
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Papp Károly altábornagy az ORFK nevében köszönti a résztvevőket. Megköszöni az 

észrevételeket is. Leszögezi, hogy nem a statisztika a meghatározó a közbiztonság 

megítélésében, hanem a lakosság szubjektív biztonságérzete. Ezt több szervezet is 

méri. A rendőrség pl. minden polgármestert megkeres évente ez ügyben. Kérnek 

javaslatokat is, hogy hol és miben kellene változtatni.  A megkeresettek 72,2 %-a 

válaszolt érdemben. Ez a megye lakosságának 78,7 %-át teszi ki, tehát akik ezeken a 

településeken élnek. 5 fokozatú skálán 4,05 pontot adtak a rendőrségnek. Ez azt jelenti, 

hogy a rangsorban Vas megye az elől lévő megyék között van. Állami intézményeknél 

mérik az állampolgárok bizalmának mértékét, indexét. 54 %-os indexe csak a 

rendőrségnek volt az EU standard alapján, a többiek csak utána következtek. 

Elmondja, hogy erősödött a bizalom a rendőrség iránt. Sok eset van, amikor nem is 

kell bemenni a rendőrségre, mert lehet rendőrt hívni és a helyszínen is lehet végezni a 

bejelentést.  Hangsúlyozza, hogy a rendőrség van az állampolgárokért és nem fordítva. 

A járási központú egyeztető fórumok rendszerének működtetése úgy tűnik, hogy 

bevált. Az önkormányzatok különböző fórumrendszerei ugyanilyen fontosak. A 

pénzbehajtó szereppel kapcsolatban szól arról, hogy 2010-ről 2014-re 830.000 ezerrel 

kevesebb intézkedést kezdeményeztek a rendőrök.  A sebességmérés az 

állampolgárokért van és nem ellenük. A rendőrnek nincs mérlegelési joga. Jogszabály 

határozza meg a büntetési tételeket. Jobban kellene vigyázni egymásra! Véleménye 

szerint a rendőri szervezet Szentgotthárdon megfelelő, mert egy nagyobb létszámú 

rendőrőrs van. 2010 óta a tiszthelyettesi állományt 4100 fővel emelték meg.  A 

térfigyelő kamerák elhelyezését az önkormányzatoknak kell eldönteni. Győr-Moson-

Sopron, valamint Vas megyében a belföldi migráció is felmerül. Véleménye szerint ez 

nem csak biztonsági probléma. A rendőrség elsősorban kiemelt feladatának tekinti: a 

közterületi bűnözés üldözését, a vagyon ellenes bűncselekmények számának 

csökkentését, az élet elleni bűncselekmények üldözését, a kábítószer kereskedők 

számának visszaszorítását, a betöréses lopások és lakásbetörések számának 

csökkentését.  

              Rendészeti területen az illegális migráció komplex kezelése a fő cél, valamint a 

közlekedésbiztonság javítása. Az új szolgálati törvénnyel kapcsolatban elmondja, 

hogy az úgy kerül bevezetésre, ahogy a parlament elfogadta. Nem igazak a mende-

mondák. A Tevékenység Irányító Központ létrehozása sikeres volt. Az állampolgárok 

ebből nem érzékeltek semmiféle negatívumot. Minden kapitányságon van szolgálat 

irányító parancsnok. Július 1-jét követően elkezdődik a katasztrófavédelmi szervek 

integrációja, valamint az Országos Mentőszolgálat integrációja is a Tevékenység 

Irányító Központokba. Az M 86-on már most biztosították a rendőrszakmai 

feladatokra a létszámot. Megköszöni az önkormányzatok támogatását, valamint az 

együtt gondolkodást. 

 

 (11.14 órakor megérkezett Marton Ferenc alelnök.) 

 

dr. Tiborcz János, Vas megye rendőr-főkapitánya is válaszol a felmerült kérdésekre. 

Elmondja, hogy az útépítések nem közömbösek a közlekedés biztonság 



 
 

9 
 

szempontjából. A Tevékenység Irányító Központról óriási terhet vesz le a Hívásfogadó 

Központ. Nem szűnt meg a helyi tevékenység ezáltal. Felajánlja, hogy meghívja a 

Rendészeti Szakbizottságot és a képviselő-testületet is ezekbe a központokba, hogy 

láthassák, mennyire jól működik, holott Ausztriában még nincs is ilyen. Ebben a 

vonatkozásban előttük járunk. A mentőknek és a megkülönböztető jelzést 

használóknak is igazolniuk kell, hogy miért történt a gyorshajtás. Ezek felderítése 

ugyanis zárt láncban történik. Igenis van bizalmi kapcsolat a rendőrség és az 

állampolgárok között. Minden városban elfogadták a rendőrségi beszámolót 

egyhangúlag, egyedül Kőszegen volt 1 tartózkodás. Szombathelyen még június 18-án 

kerül sor a beszámolóra. Kitér arra is, hogy az objektív felelősségi rendszer működése 

óta jóval kevesebb határozatot kellett kiküldeni. Beszélnek a nemzetiségi 

önkormányzatokkal is, de nem tesznek köztük különbséget. Jobb a bűnt megelőzni, 

mint üldözni. Románia tagja az EU-nak. Attól, hogy Szentgotthárdon kapitányság 

lenne, nem lenne több a rendőr az utcákon. Kitér arra is, hogy a falvak elöregedése 

nem rendészeti probléma elsősorban. Szól arról is, hogy nem indokolt minden 

településen a körzeti megbízott. Véleménye szerint is van haszna a fórumoknak. Az 

idegenforgalom területén a közbiztonságban komoly fejlődés tapasztalható. 

Tájékoztatja a testületet arról, hogy minden évben két elismerést adnak át „Vas megye 

Rendőrségéért Cím”-et egy természetes és egy jogi személynek. 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozza a következő határozatot: 

 

 

 

41/2015. (V. 29.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés: 

 

1. Vas megye közbiztonságának 2014. évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról, valamint a Rendőrség és az 

önkormányzatok kapcsolatáról, együttműködéséről szóló beszámolót elfogadja; 

 

2. elismerését és köszönetét fejezi ki a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőinek és a 

megye rendőri állományának a közbiztonság érdekében végzett kiemelkedő munkájáért. 
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Felelős:             a közgyűlés elnöke 

     Határidő:        azonnal 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke tájékoztatja a  testületet arról, hogy Marton alelnök úr 

azért nem vett részt eddig a közgyűlésen, mivel a 100 éves védőnői hálózat ünnepi 

megemlékezésen képviselte a megyét. Ő pedig átadja az ülés vezetését dr. Kondora Bálint 

alelnöknek, mivel Felsőszölnökre kell mennie az Országos Szlovén Önkormányzat 

székházának az avatójára. Elmondja, hogy a következő közgyűlés június 26-án lesz, s 

augusztus 19-én pedig egy ünnepi közgyűlés lesz Bükön a két önkormányzatnak 

együttesen. 5 perc szünetet rendel el 11.42 órakor. 

 

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

 

3. tárgysorozat tárgyalása 

Tájékoztató a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2014-ben végzett munkájáról 

 

dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke köszönti Erdélyi Krisztiánt, a Vas Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját és Nagy Sándor tű alezredest, az Országos 

Polgári Védelmi Főfelügyelőség főfelügyelő-helyettesét.  

 

Erdélyi Krisztián, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója vetítettképes 

kiegészítést fűz az előterjesztéshez. Jelentős feladatok hárultak a katasztrófa 

védelemre az előző évben. Kiemelt beavatkozások közé sorolható volt a rendkívüli téli 

időjárás, nagy mennyiségű csapadék miatti árhullámok, helyi vízkárok, belvizek, 

valamint a viharos szél romboló hatása. Járási mentőcsoportok legelőször az országban 

Vas megyében alakultak meg. Valamennyi járásban rendelkeznek mentőcsoporttal. A 

rendszerbe állított járási mentőcsoportok megszerezték alapvetően a vízkár elhárításra 

vonatkozó nemzetközi minősítésüket, így az egyes káresetek felszámolása során most 

már összesen 301 fő segíti munkájukat. A járásokon belül települési mentőcsoportok 

is alakultak, ezek azokon a településeken, ahol különböző viharkárok, vízkárok, stb. 

éreztették hatásukat, s éppen ezért Csákánydoroszlón 25 fő, Ikerváron 50 fő és 

Lukácsházán szintén 50 fő áll rendelkezésükre. A mentőcsoportok különböző 

gyakorlatokon vettek részt a tavalyi évben. Valamennyi járási mentőcsoport 36 órás 

nemzeti minősítő gyakorlaton adott számot felkészültségéről, a szükséges 

eljárásrendek ismeretéről, eszközeik, felszerelésük szakszerű kezeléséről. A 

mentőcsoportok a kézi munkaerő biztosításán és az egészségügyi ellátáson túl 

rendelkeznek műszaki gépekkel, nagyfokú terepjáró képességű eszközökkel, lovas 

felderítővel, légi felderítővel, mentőkutyával, alpini- és búvártechnikai 

komponensekkel. Nagy hangsúlyt fektettek alapvetően a lakosság felkészítésére, ezen 

belül is az ifjúsági nevelésre. Együttműködési megállapodást kötöttek a Vas megyei 
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középiskolákkal. 2014-ben összesen 708 diákot vontak be ebbe a szolgálatba. 

Tűzoltósági szakterületről elmondja, hogy 2014. májusában nagy mennyiségű 

csapadék és orkán erejű szél csapott le Vas megyére és árvíz elleni védekezést kellett 

végrehajtaniuk a Rába menti településeken, továbbá számos községben vízkár 

elhárítási feladatokat hajtottak végre.  A viharos szél következtében nagy mennyiségű 

épületkár történt, fák dőltek ki, aminek következményeként útlezárásokra került sor 

Apátistvánfalva és Kétvölgy között. A szeptemberi esőzések következtében megáradt 

folyók, patakok árvízi védekezései adtak komoly munkát egységeik részére. Ezzel 

összességében 14 %-kal csökkent a tavalyi évben a műszaki mentések száma, azaz 

összesen 1081 alkalommal.  Nagy hangsúlyt fektettek a tűzvizsgálatokra. Tavaly 

összesen 40 eljárást kezdeményeztek, melyből 22 alkalommal bűncselekmény 

gyanúja, két alkalommal haláleset, 1 esetben riasztási fokozat, s egy alkalommal pedig 

50 millió Ft kárt meghaladó esetben került elrendelésre a vizsgálat megindítása. Az 

előző évhez képest 47 %-os emelkedés volt. Az önkéntes tűzoltó egyesületekről 

elmondja, hogy komoly feladatokat végeztek el 2014-ben. 63 tűzoltó egyesület 

rendelkezik együttműködési megállapodással. Ez a szám idén már 71-re emelkedett, s 

még több egyesületet kívánnak bevonni azért, hogy az öngondoskodás mellett olyan 

technikai eszközökkel rendelkezzenek, amelyek a település védelmében fontos 

kilométerkövek lehetnek. Az egyesületek pályázhatnak. Tavaly 54 egyesület tudott 

benyújtani, s nyert el valamilyen szintű pályázaton vagy eszközt, vagy forrást. Más 

megyék csak 20-22 pályázatot nyújtottak be, s így látszik, hogy Vas megye ezen a 

területen élen jár. Hosszúperesztegen alakult olyan egyesület, amely önállóan is 

bevethető, s most Jánosházán szeretnének ilyet megalakítani. 2014 évben az 

igazgatóság a speciális kiképzésekre helyezte a hangsúlyt. A tudást változatlanul 

tovább kell fejleszteni. Közös gyakorlatokról szól még röviden. Nagy hangsúlyt 

fektetnek a prevencióra, számos településen megjelentek különböző alkalmakkor. Fő 

ügyeletről is ejt néhány szót. A közúton végzett veszélyes áruszállításokkal 

kapcsolatban elmondja, hogy 167 ellenőrzés során összesen 2780 járművet vizsgáltak 

meg. 356 jármű szállított veszélyes árut. 51 esetben tártak fel hiányosságot. 7 

alkalommal találtak a telephelyeken szabálytalanságokat. Vasúton végzett veszélyes 

áru ellenőrzésére 72 alkalommal került sor, mely során 1005 vasúti kocsit vizsgáltak 

meg. A vizsgált kocsikból veszélyes árut szállítók száma 477 volt, amelyeknél 34 

esetben tártak fel hiányosságot. Nagy hangsúlyt fektettek a veszélyes és küszöb érték 

alatti üzemek ellenőrzésére. A hatósági szakterületről elmondja, hogy a kéménytüzek 

száma jelentősen csökkent. Területi vízügyi jogkörrel összefüggésben megemlíti, 

hogy a munka zökkenőmentesen folyik.  

 

Básthy Béla, a Rendészeti Szakbizottság elnöke idéz: „Tűzoltó leszel s katona! Vadakat 

terelő juhász!”, s elmondja, hogy az igazgatóság munkájáénak megítélése a 

szakbizottság ülésén nagyon pozitív volt. Mélyreható és jól működő nagy szervezeti 

rendszerrel jött létre. A szakbizottság büszke volt a tűzoltókra, hiszen szívesen vesznek 

részt a fiatalok és a lakosság is a munkájukban. Van egy köteles polgári védelmi 

szervezet is, amely feltöltésre volt ítélve és ez jól is sikerült. A kormányhivatal után a 

második legnagyobb hatósági feladatokat végző szervezet a katasztrófavédelmi 
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igazgatóság. A decemberi gyakorlat után elmondható, hogy egy hollywood-i 

forgatókönyv sincs talán ilyen, mint ezé a gyakorlaté volt, olyan sok minden szerepelt 

benne. A legnagyobb elismerés hangján és köszönettel szólt az igazgatóság 

munkájáról mindenki a szakbizottság ülésén. A nagyon komoly civil hátterükre is 

büszkék lehetek. 

 

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

a határozati javaslatot. 

 

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

 

 

 

42/2015. (V. 29.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2014-ben végzett 

munkájáról szóló tájékoztatót köszönettel tudomásul veszi. 

 

 

 

4. tárgysorozat tárgyalása 

Tájékoztató a Vas Megyei Értéktár Bizottság megalakulása óta végzett munkájáról 

 

Tausz István Béla, a Vas Megyei Értéktár Bizottság elnöke felhívja a figyelmet a 

honlapjukra, valamint az általuk kiadott füzetre. Mindkettőben minden lényeges 

információ megtalálható. Szól még a megtartott nagyon értékes konferenciáról is, 

amelyen 165 fő vett részt a Tóvendéglőben. Széleskörű offenzívát indítottak. Szól a 

motiváló tényezőkről is. Két újabb értéket is felvettek az értéktárba, a sárvári Nádasdy 

várat és a rumi régi vasútvonalat, mint ipari műemléket. Jelenleg 40 értékjavaslat futott 

be. Augusztus végéig egy könyvet is megjelentetnek a Vas megyei értékekről.  

 

Rába Kálmán frakcióvezető nagyon jó kezdeményezésnek tartja az értéktárat, de kéri elnök 

urat, hogy a politikát ne engedje ennek a közelébe. 

 

dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke viccesen megjegyzi, reméli azt, hogy politikus nem 

kerül az értékek közé. 

Tausz István Béla képviselő válaszol. Úgy véli, hogy erre garanciát jelentenek a külsős 

szakértők. Sok olyan kezdeményezés van, amely helyi érték, de nem megyei érték. 
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Megyei értéknek azt tekintik, amely az egész megye lakossága számára 

identitásképző jelentőséggel bír. Egy út menti kereszt nem megyei értékű, hanem 

helyi értékű. 

 

dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A testület 12 igen és 1 tartózkodás mellett meghozza a következő határozatot: 

 

 

 

43/2015. (V. 29.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Értéktár Bizottság elnökének beszámolóját tudomásul 

veszi. 

 

 

 

5. tárgysorozat tárgyalása 

Tájékoztató Vas megye képzőművészeti és iparművészeti helyzetéről 

 

 

Kamper László grafikusművész, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 

    Vas megyei elnöke szóbeli kiegészítőjében kéri a megyei közgyűlést az Ars Pannonica 

program támogatása mellett, a következő művészetépítő felvetéseknek a magvalósítási 

lehetőségének mérlegelésére: 

 az induló területfejlesztési programba beépíthető-e, ajánlható-e a pályázóknak egy 

kapcsolódó műalkotás finanszírozása egy megadott mértékig; 

 módosítható-e a megyei kitüntetési rendelet külön alkotóművészeti kategóriával, 

melyet évente egy-egy képző- és iparművész kaphat; 

 mecenatúrát folytató megyei település, vállalkozás, magánszemély elismerésére, 

melyet szeptemberben a Festészet Napján lehetséges volna átadni, nevek folyosói 

megörökítésre kerülnének esetlegesen; 

 az önkormányzat elősegíthetné a kiadványok művészeti átnézését, művészeti alkotások 

bemutatását; 

 a megyei önkormányzat megvizsgálhatná egy naptár kiadásának a lehetőségét 

műalkotásokkal, korábbi és kortárs alkotóktól több nyelvre lefordítva. 
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dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke elmondja, hogy a hivatal meg fogja vizsgálni a 

felvetések megvalósításának lehetőségét. 

 

A testület13 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

 

44/2015. (V. 29.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Vas megyei 

elnökének tájékoztatóját Vas megye képzőművészeti és iparművészeti helyzetéről köszönettel 

tudomásul veszi. 

 

 

 

6. tárgysorozat tárgyalása 

Tájékoztató Markusovszky Lajos születésének 200. évfordulója alkalmából szervezett 

ünnepi megemlékezésekről 

 

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

a határozati javaslatot: 

 

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

 

 

 

45/2015. (V. 29.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés Markusovszky Lajos születésének 200. évfordulója alkalmából 

szervezett ünnepi megemlékezésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

 

 

7. tárgysorozat tárgyalása 

Közösségi célú alapítvány támogatása 
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dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja 

a határozati javaslatot: 

 

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

 

 

 

46/2015. (V. 29.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

 

1. a civil alap keret terhére az Őrállók Alapítvány részére a negyedik Őrállók 

Napjának szervezésére 40 ezer forint támogatást biztosít. 

2. Felkéri elnökét a támogatási szerződés aláírására. 

             

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:      azonnal     

 

 

 

8. tárgysorozat tárgyalása 

Megállapodás kötése az Országos Szlovén Önkormányzattal, a Magyarországi 

Szlovének Szövetségével és a Szlovén Nemzetiségi Szószólói Kabinettel 

 

 

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

a határozati javaslatot: 

 

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

 

 

 

 



 
 

16 
 

47/2015. (V. 29.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

 

1. a Vas megyei Önkormányzat, az Országos Szlovén Önkormányzat, a Magyarországi 

Szlovének Szövetsége és a Szlovén Nemzetiségi Szószólói Kabinet közötti 

megállapodást a tervezetnek megfelelően jóváhagyja; 

2. felkéri elnökét a megállapodás aláírására. 

 

  Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:      azonnal 

 

 

 

9. tárgysorozat tárgyalása 

Gépkocsik értékesítése 

 

 

Fehér László István frakcióvezető megkérdezi a gépkocsik könyv szerinti értékét.  

 

dr. Stankovits György megyei aljegyző válaszol, miszerint a könyv szerinti értékük nulla Ft, 

a  vételára pedig nem lehet alacsonyabb, mint az eladás napján érvényes EUROTAX 

szerint számított összeg. 

 

 

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

bocsátja a határozati javaslatot: 

 

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