
Jegyzőkönyv 

 

 

 

   Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2015. december 11-én 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, Dr. Németh Kálmán, Nagy Gábor, Pajor András, Rába 

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

 

 

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

megyei aljegyző,   Popovicsné dr. Tisza Edit, a Vas Megyei Kormányhivatal 

igazgatója és dr. Kovács Györgyi, a Szombathelyi Járási Hivatal hivatalvezetője (a 

2. tárgysorozatnál), Kovács Vince, a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

elnöke (a 3. tárgysorozatnál), valamint Erdélyi Krisztián, a Vas Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, állandó meghívott, Winkelbauer 

Katalin, a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Vezetői Kabinet Költségvetési, 

Pénzügyi, Gazdálkodási Csoport vezetője; 

 

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

média tudósítója.   

 

 

Napirend előtt:  

 

 

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

közgyűlés tagjait és a résztvevőket. Megállapítja, hogy 15 képviselő jelen van, az 

ülés határozatképes. Távollévő képviselő nincs, így az ülést megnyitja. Átadja a 

képviselő testület tagjai részére a 25 éves önkormányzatiság alkalmából készített 

emléklapot és ajándékot a közgyűlés alelnökeivel és jegyzőjével együtt. 

Tájékoztatja a testületet arról, hogy a többi képviselő, akik az elmúlt 25 év során a 

testület tagjai voltak, az emléklapot postai úton fogják megkapni.  

                  Szót ad Szijártó László tanácsnoknak. 

 

Szijártó László tanácsnok indítványozza, hogy a testület egy perces néma felállással adózzon 

az elhunyt Németh Imre, bejcgyertyánosi polgármester emlékének, akinek a 

temetésére a mai napon kerül sor.  

 

A testület egy perces néma felállással emlékezik meg az elhunyt polgármesterről, akinek a 

temetésén a testületet Szijártó László tanácsnok képviseli. 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke szavaztat az ülés tárgysorozatáról azzal, hogy a testület 

5. tárgysorozatként tárgyalja meg a Regionális Fejlesztési Ügynökség 

megszüntetéséről készült előterjesztést, 6. tárgysorozatként a Vas Megyei 

Önkormányzat és a Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. között létrejövő 

Együttműködési Szándéknyilatkozatot, 7. tárgysorozatként a Vas Megyei Turizmus 
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Szövetség TDM pályázatához önerő biztosítására készült előterjesztést, 8. 

tárgysorozatként a kerékpáros előterjesztés módosítását, 9. tárgysorozatként az 

együttműködési szándéknyilatkozatot a települési önkormányzatokkal, 10. 

tárgysorozatként a Hegypásztor Kör Oszkó és a Vas Megyei Önkormányzat között 

kötendő együttműködési szándéknyilatkozatot és zárt ülés keretében 11. 

tárgysorozatként a Veszprémi Akadémiai Bizottság Alapítvány kuratóriumába tag 

választása című tárgysorozatot.  

 

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

 

 

88/2015. (XII. 11.) 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 járási hivatalok működésének tapasztalatai megyénkben 

3. Tájékoztató a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tevékenységéről 

4. A Vas Megyei Közgyűlés 2016. évi munkaterve 

5. Az RFÜ megszüntetéséről 

6. Együttműködési Szándéknyilatkozat a Vas Megyei Önkormányzat és a Pannon Lapok 

Társasága Kiadói Kft. között 

7. Vas Megyei Turizmus Szövetség TDM pályázatához önerő biztosítása 

8. Kerékpáros előterjesztés módosítása 

9. Együttműködési szándéknyilatkozat a települési önkormányzatokkal 

10. Együttműködési Szándéknyilatkozat Hegypásztor Kör Oszkó és a Vas Megyei 

Önkormányzat között 

 

Zárt ülés keretében tárgyalja: 

 

11. Veszprémi Akadémiai Bizottság Alapítvány kuratóriumába tag választása 

 

 

 

Az 1. tárgysorozat tárgyalása 

Beszámoló a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke tájékoztatja a testületet arról, hogy az előterjesztés az 

ülés előtt került kiosztásra. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavaztat a tárgysorozat 

elfogadásáról. 

 

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

 

 

 

89/2015. (XII. 11.) számú határozat 
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A Vas Megyei Közgyűlés a legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről 

készített beszámolót tudomásul veszi. 

 

 

 

 

2. tárgysorozat tárgyalása 

A járási hivatalok működésének tapasztalatai a megyénkben 

 

Popovicsné dr. Tisza Edit, a Vas Megyei Kormányhivatal igazgatója szóbeli kiegészítést fűz 

az előterjesztéshez. Tájékoztatja a testületet arról, hogy három évvel ezelőtt még 

nem gondolták, hogy ennyi mondanivaló lesz a járási hivatalok működéséről. A 

járási hivatalok létrehozásáról a 2012. évi CXIII. törvény rendelkezik. 

Visszatekintve azonban a történelemben a Magyary Program volt, az, ami a 

közigazgatás átszervezését határozta meg, azt, hogy feladatkatasztert kell létrehozni. 

2012 augusztusában kezdték el a járási hivatalok létrehozását. Nem volt könnyű 

feladat. Gyakorlatilag hét azonos járást hoztak létre a régi Vas Vármegye járásaihoz 

hasonlóan. Legfontosabb feladat volt induláskor a munkacsoportok létrehozása, 

amelyek informatikai, pénzügyi, jogi ismeretekkel rendelkező szakembereket 

foglaltak magukban. Minden járásnak volt gyakorlatilag egy munkacsoportja. Ingó- 

és ingatlanvagyont kellett átvenni, továbbá embereket az önkormányzatoktól. A 

folyamat zökkenőmentessége érdekében folyamatosan egyeztettek az 

önkormányzatokkal. A polgármesterekkel a kormánymegbízott úr ismertette a 

rendszer lényegét. 313 köztisztviselő került át a járásokhoz, de ez nem minden 

esetben jelentette az embert, volt olyan, ahol csak a státuszt adták át az 

önkormányzatok. 86 megállapodást kötöttek 169 településsel. Nem volt mindegy, 

hogy hol milyen területeket, ingatlanokat, infrastruktúrát adtak, illetve vettek át az 

önkormányzatoktól. Az önkormányzatok sok esetben nem dicsőségként élték meg a 

járások kialakítását. A feladatok 40 %-a került át a járásokhoz. Nem minden 

önkormányzat volt abban partner, hogy a legjobb eszközöket adják át. Az indítás  

tehát egy nagyon nehéz feladat volt. Főigazgató asszony három hónapon keresztül 

hetente tartott egyeztető megbeszéléseket az indítás zökkenő mentesebbé tétele 

érdekében. A vezetőket a miniszterelnökséget vezető miniszter nevezte ki. A 

hivatalvezetőket járásonként név szerint ismerteti. Szombathelyi járásnál volt 

időközben változás, ahol Görcz Gyula Csaba helyett a hivatalt jelenleg dr. Kovács 

Györgyi vezeti. Bemutatja, hogy a járási hivatalok működése hogyan módosult az 

elmúlt három évben. Gyakorlatilag 2015. március 31-ig a járási hivatalok járási 

törzshivatalból és járási szakigazgatási szervekből álltak. Összlétszámuk 514 fő 

volt. Az irányítási rendjük azonban kettős volt. A munkáltató jogkör gyakorlója a 

járási hivatal vezetője volt, de a szakmai feladatok tekintetében a megyei 

szakigazgatási szerv játszotta a főszerepet, s ez a gyakorlatban gyakran anomáliákat 

okozott. Ezt észlelve került sor 2015. április 1-jétől a kormány módosításával az 

egységes hivatalok kialakítására a járási hivatalvezető egységes irányításával mind 

szakmailag, mind pedig funkcionálisan. Bemutatja, hogy milyen volt korábban a 

járási hivatalok működése, s ezen keresztül vázolja a változásokat. A korábbi 

szakigazgatási szervek helyett osztályok jöttek létre. Gyakorlatilag a teljes 

kormányhivatal szervezete átalakult. Véleménye szerint ez most már egy teljesen 

működőképes hivatallá vált. A továbbiakban részletesen szól a Magyary 
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Programban megfogalmazódott és létrehozott kormányablakok, valamint a 

települési ügysegédek rendszeréről. A kormányablakok létrehozása az egy ablakos 

ügyintézést célozta meg. 2011. január 1-jén hozták létre az első kormányablakokat, 

országosan huszonkilencet, ebből Vas megyében, Szombathelyen egyet. Jelenleg 12 

helyszínen működik a megyében kormányablak. Létrehozásuk EU-s pénzforrások 

bevonásával történt, de hozzátették sok esetben a saját forrásokat is.  A 

kormányablakok folyamatosan növekvő ügykörszámmal működnek. A tájékoztató 

elkészítésekor még a 423 ügykörszám volt az igaz, de a tegnapi naptól már 495  az 

ügykörszámuk. Az ügykörszámok tehát folyamatosan növekednek, melynek célja, 

hogy az állampolgárok minél egyszerűbben és gyorsabban tudják intézni az 

ügyeiket. Ehhez természetesen az ott dolgozó köztisztviselőknek is szükségessé vált 

a képzése, amelyet (KAB-képzésnek) neveznek, s ebben a speciális és szakmai 

képzésben csaknem 200 fő köztisztviselő vett részt.  Bemutatja, hogy jelenleg hol 

működnek a kormányablakok a megyében. Elmondja, hogy a kirendeltségeiken is 

működnek természetesen kormányablakok. A továbbiakban a települési ügysegédi 

hálózati rendszer létrehozásáról szól. Járásonként bemutatja a járási hivatalhoz 

tartozó települések és ügysegédek számát, valamint a járási hivatalok 

elhelyezkedését a településen belül. A települési ügysegéd új közigazgatási 

intézmény, amely a szubszidiaritás elvére épül. Létrehozásakor nagyfokú fluktuáció 

jellemezte az intézményt, de időközben ez a tendencia megfordult, s javult az 

infrastrukturális ellátottságuk laptopokkal, mobil internet használattal, stb. Ezzel 

azonosan növekedett a társadalmi elfogadottság mértéke is, s az önkormányzatok 

részéről növekvő igény jelentkezik a települési ügysegédekre. Jelenleg már 154 

helyen működik települési ügysegéd a megyében együttműködési megállapodások 

alapján a Vas Megyei Kormányhivatal és a települési önkormányzatok között.  

 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke megkérdezi, hogy hol jelentkezik a megyében további 

kormányablak nyitására igény.  

 

Fehér László István frakcióvezető elmondja, hogy a települési önkormányzatok nem nagyon 

örültek a járási hivatalok létrehozásának, mert szerinte ezzel az önkormányzatiság 

csorbult. Ezt megelőzően volt kilenc kistérség Vas megyében, ez alakult át hét 

járássá. A kistérségeknek is volt munkaszervezete, amelyek kb. 5-10 fő között 

voltak attól függően, hogy mennyi település tartozott hozzájuk. A kistérségi 

polgármesterek maguk közül választottak elnököt, elnök helyettest és   

munkacsoportokat. Ennek meg volt az az előnye, hogy a területfejlesztéssel 

kapcsolatosan is volt jogosítványuk a delegálásra, s elmondhatták véleményüket. 

Nagyon korrekt kapcsolat alakult ki valóban mindenhol, hiszen az önkormányzatok 

etekintetben nem törvényalkotók, hanem végrehajtók. Vas megyében nem hallott 

problémáról, de az országban nem mindenhol alakult így. Véleménye szerint az 

elmúlt négy-öt év során elkerültek feladatok az önkormányzatoktól, s ezáltal az 

önkormányzatiság elég csorbát szenvedett minden területen. Véleménye szerint 

jóval drágább az állam által kialakított új struktúra, de tudomásul vették ezt. Politikai 

véleménye szerint jobb lett volna megtalálni a középutat, s nem a két végletet, mert 

ez nem tett jót a demokráciának. Az átalakítás során végzett, valamint a jelenleg 

végzett munkájukhoz viszont gratulál. 

Dr. Németh Kálmán képviselő gratulál a járási hivatalok által végzett munkához. Az 

önkormányzati feladatok szűkítését látja a járási hivatalok létrehozásával. 

Véleménye szerint ez a választási ígéretekben még nem szerepelt, s lehet, hogy 
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ennek ismeretében a 2/3-os többséggel nyert választási eredmény sem lenne meg. 

Erre készültek, csak a lakosságot nem tájékoztatták erről. Elmondja, hogy a 

lakosság megítélése és a saját megítélése szerint sem jó ez a rendszer, de működik 

az ott dolgozók kiváló munkája miatt. 1983. december 31-én szűnt meg a járási 

rendszer. A megszüntetésben az volt az indok, hogy az ügyeket közelebb kell vinni 

az emberekhez. Akkor az volt a cél, hogy a feladatok jó részét a tanácsok végezzék. 

Egyetlen egy alkalommal nem tapasztalta működése, gyakorlata során, hogy 

probléma lett volna abból, hogy az önkormányzatok intézik az ügyeket. Külföldön 

is van rá számos példa, hogy az önkormányzatok végzik az állami feladatokat. Az 

anyakönyvezés várható intézését sem tartja jónak. Azok a vesztesek, akik ezt a 

kormányt megválasztották. Itt a kistelepülések lakosságára gondol. Részben az 

anyakönyvi ügyintézésre, részben pedig az építés hatósági ügyekre fókuszál, 

amikor arról beszél, hogy hosszabbodott az eljárás, az ügyintézés. Répcelakról most 

Sárvárra kell menni az ügyeiket intézni. Példaként felhozza a szabálysértési ügyeket 

is. Sok hibája volt az előző rendszernek, de az államigazgatási ügyek intézésénél 

nem volt. Most jóval több ember intézi ugyanazon ügyeket. Jóval többe is kerül ez 

most.  A kistérségek is jól működtek, azt kellett volna fejleszteni. 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke felhívja a figyelmet arra, hogy a kistérség és a járás két 

különböző kategória.  A kistérségek soha nem voltak közigazgatási egységek. Ezt 

csak a tisztán látás érdekében szögezi le.  

 

Lábodi Gábor képviselő a vetített dia és az előterjesztés között különbséget vél felfedezni, 

nevezetesen, hogy a Körmendi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya illetékessége 

kiterjed a Szentgotthárdi Járásra is, de ez a Sárvári Járási Hivatalhoz is oda volt írva. 

Valószínűleg ez elírás lehet. 

  

Gagyi Levente tanácsnok szeretne információt kapni arról, hogy mely szolgáltatások válnak 

ingyenessé a jövőben várhatóan.  

 

Rába Kálmán frakcióvezető köszöni a járási hivatalok által végzett munkát, erőfeszítéseket. 

Véleménye szerint azonban a járási rendszer kialakítása óriási hiba volt. A NUTS 

rendszer nomenklatúráját ugyanis nem igen vették figyelembe, így az EU-s 

pályázatok során ez elég nagy fennakadásokat okozott. 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke megjegyzi, hogy elég meglepő, hogy egy jobbikos 

képviselő nem a történelmi magyar hagyományokra, hanem a NUTS rendszerre 

hivatkozik. Megkérdezi, hogy a NUTS melyik szintjére gondol. 

 

Rába Kálmán frakcióvezető válaszol, hogy a NUTS4-re 

 

Fehér László István frakcióvezető elmondja, hogy elnök úr hozzászólása késztette az ismételt 

felszólalásra, mert a kistérségeknél eléggé kevert feladatok voltak. Volt ott óvodai-

, szociális- és egészségügyi ellátás is. Az óvodai ellátás maradt az 

önkormányzatoknál, a szociális ellátás egy része a járásokhoz került, illetve az 

egészségügyi ellátás pedig egy másik ellátó rendszerbe került, ami várhatóan a jövő 

év második felében vissza fog kerülni a megyei feladatok közé. Zajlik tehát egy 

útkeresés, ami több polgármester véleménye szerint a lebutított Kádár- rendszerre 

épül fel a járási struktúrával, ami a ’60-as, ’70-es években volt. Akkor is egy nagyon 

erős állami irányítás volt, s egy gyenge tanácsi, most másik formában, de hasonló 
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módon zajlik. Biztos, hogy a települési szintet nem lehetett finanszírozni, így lett 

egy kistérségi választott szint, majd egy megyei és regionális fejlesztési szint, mert 

Brüsszel nem fogadta el a járási szintet, hiszen először annak indultunk neki. Így a 

pályázatok során valóban jelentkezett időbeli hátrány, mivel a járások nem 

választott szervezetek.  

 

Básthy Béla tanácsnok egyetért azzal, hogy a változás és a változtatás mindig jelen van és az 

optimalizálás is. Neki a Szent István-i korszak jutott az eszébe. Mindenkinek 

máshonnan eredezik a gondolatvilága. Kőszegről úgy látják, hogy abszolút pozitív 

folyamatnak tekintik a járások létrehozását. Nem biztos abban, hogy az itt ellátott 

feladatoknak politikusi ráhatással kellene működni. Azt sem gondolja, hogy a 

legjobb önkormányzati dolgozókra van itt szükség. Ez egy nagyon jelentős 

esélykiegyenlítés volt és nagyon helyes eltávolítási kísérlet azon feladatokra, 

amelyet egy felelős állam a sajátjának tekint. A feladatok tekintetében még most is 

folyik a vita, de ez sem okoz gondot. Az ő önkormányzatukhoz hasonló 

önkormányzatok csak helyeselni tudják ezt a feladat módosítást. Ő 

alpolgármesterként sem találkozik a lakosság körében a járási hivatalok munkájával 

kapcsolatos kritikával, s számára ez jelzés értékű. A települési ügysegédek pedig a 

jelentkező kistelepülési igényeket próbálják kezelni. Szerinte a professzionális 

verzió az, ha egy ügyintéző azonos feladatot több helyen lát el, s nem az, ha osztott 

munkaidőben többféle feladatot.  

 

Pajor András frakcióvezető szól arról, ha már kritikát fogalmazunk meg, akkor nem egy 

lebutított Kádár-rendszerről kell beszélni, hanem egy felturbózott, mai, korszerű 

rendszerről. Itt ők a törvény végrehajtói. Egységes magyar nemzeti vagyon van, 

tehát teljesen legitim döntése volt az államnak, hogy azt hol és hogyan használja. 

EU-s forrásokból van lehetőség az infrastruktúra javítására. A munkát végző 

személyek sem felejtettek, inkább professzionálissá váló állami közigazgatás 

részévé váltak. Az pedig, hogy mit tekint állami, s mit önkormányzati feladatnak az 

állam, az teljesen a szabad akarata. Az ügyek intézésének gyorsasága tekintetében 

is csak kedvező változások várhatóak az elkövetkezendő időszakban. A 

kormányablakok létrehozása pedig csak közelebb viszi az állampolgárokhoz az 

ügyintézés lehetőségét. Frakciója nevében is csak köszönetét fejezi ki az itt 

dolgozóknak, s bízik abban, hogy a húzott sorszámból mielőbb elintézett ügy lesz. 

 

Dr. Németh Kálmán képviselő megjegyzi, hogy elhiszi mindazt, amit Básthy Béla képviselő 

elmondott, hiszen Kőszegen még több embernek lett munkája, de Csánigon és 

Nicken igen is gondot okoz az ügyintézés. Ő erről beszélt. 

 

Básthy Béla tanácsnok csak teszt mondatként jegyzi meg, hogy Kőszegen korábban igen is 

gondot okozott az ügyek intézése, most nem. 

 

 

Popovicsné dr. Tisza Edit, a Vas Megyei Kormányhivatal igazgatója megköszöni a dicsérő 

szavakat. Örömének ad hangot azért, hogy a munkájukkal elégedettek a képviselők. 

Néhány dologra reflektál. Nem tért ki arra, hogy a létszámkülönbözetet nem 

létszámfelvétellel oldották meg. Átvettek 313 főt az önkormányzatoktól, s a saját 

munkatársaik közül csoportosították át a létszámot a járásokhoz. Elmondja, hogy 

1983. július 1-jétől dolgozik a közigazgatásban, tehát van most már több mint 30 

éves tapasztalata. Átélte azt is amikor a regionalizálás volt. A megyei közigazgatási 
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hivatalokat regionális közigazgatási hivatalokká szervezték át. Azt tudja, hogy annál 

rosszabb rendszer nem volt. Ennek ők elszenvedői voltak. Annál messzebb nem is 

kerülhetett volna az állam az állampolgároktól. Egy győri régiós központba kellett 

mennie egy zalai kistelepülésről is egy kollégának, vagy állampolgárnak is, ha ő 

ügyet akart intézni. A járásokkal közelebb került az államigazgatás az 

állampolgárokhoz. Gagyi Levente tanácsnok kérdésére válaszolva elmondja, hogy 

igen, 2016. január 1-jétől lép hatályba az a törvénycsomag, amely 109 törvényt 

módosít, s a bürokráciát ezzel csökkenti, s abból szemezgetve kiemeli az 

adóigazolásokat, amelyek ingyenesek lesznek, az első jogosítványhoz jutás 

ingyenes lesz, az elveszett, ellopott okmányok pótlása ingyenes lesz, az erkölcsi 

bizonyítványokat évente négy alkalommal ingyen lehet kérni, s azok három hónapig 

érvényesek. Sok ügyben nem kell engedély, csak bejelentés. A cégkivonatok 

kiadása is ingyenes lesz a cégtagok részére. Az építésigazgatási eljárás díja is 

ingyenes lesz 160 m2 alatti egy lakóépületnél. Véleménye szerint az állam a 

bürokráciát valóban csökkenteni kívánja.  

 

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

bocsátja a határozati javaslatot.  

 

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

 

90/2015. (XII. 11.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a járási hivatalok működésének tapasztalatai megyénkben című 

tájékoztatót – köszönettel – tudomásul veszi. 

 

 

 

A 3. tárgysorozat tárgyalása 

Tájékoztató a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tevékenységéről 

 

 

 

Kovács Vince, a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szóbeli kiegészítőt fűz az 

előterjesztéshez. Tájékoztatja a testületet arról, hogy a kamarának van két olyan 

feladata, amelyről viszont néhány szót kíván szólni, s ezek a gazdaságfejlesztési és 

a gazdaságszervezési feladatok. Indítványozza, hogy a Szombathelyen kialakult új 

helyzet miatt, valamint a megyében is a többletforrásokhoz jutás tekintetében 

nagyobb összefogásra kerüljön sor. Ez nem csak a forrásokhoz jutást érintené, 

hanem a juttatott források felhasználását is. Ez persze eddig is megvolt az 

együttműködés szintjén, de most különösen fontossá válik. A másik pedig a kötelező 

regisztráció révén kapott feladatuk, amellyel olyan feladatot kapott a kamara, hogy 

Vas megyében több mint 600 vállalkozás van, amelyeket helyzetbe kell hozniuk 

szaktanácsadással, olyan rendezvények szervezésével, amelyekre elsősorban a kis- 

és középvállalkozásoknak van szüksége. Az ilyen szolgáltatásaik egy része 

fizetéses, de sok olyan szolgáltatásuk is van, ami díjmentes a tagságból adódóan. 

Szól még az oktatás változásáról. A kamarára sok hatósági feladat is jutott a 

jogszabályváltozás következtében. A korábbi 2/3, 1/3 helyet cserélt, s a gyakorlati 

oktatás foglalja el a 2/3-os többséget a szakoktatásban. Elméleti tetőfedés ugyanis 
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nincs. Egy folyamat elindult, a jövő évben jön ki az első évfolyam, amelyik már az 

új oktatási formában működött. A közismereti tárgyak oktatását sem lehet azonban 

lesöpörni. Kéri a döntésekben a testülettől az együttműködési hajlandóságot. A 

szakmunkásoktatás nem oldható meg csak a duális képzéssel. A felnőttképzésben 

történő átképzéssel is kell foglalkozniuk. Ebben is kéri az együttműködését a 

testületnek. 

 

Majthényi László a közgyűlés elnöke tájékoztatja a testületet arról, hogy szinte napi 

kapcsolatban vannak a kamarával, elnök úrral és főtitkár úrral is.  

 

Fehér László István frakcióvezető arról érdeklődik, hogy a Magyarországon most az a cél, 

hogy minél kevesebb diák menjen gimnáziumba tanulni, s ezzel kapcsolatosan 

kikérik-e a kamara véleményét a döntéshozók. 

 

Kovács Vince, a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint az, hogy a teljes 

alap, közép- és felsőfokú oktatás egy minisztériumhoz tartozott, az egy tévút volt. 

A szakterületek szétosztásánál kikérték a kamara véleményét. Sajnos Vas megyében 

van olyan gimnáziumi osztály, amelynek bemeneti átlaga 2,8 volt. Véleménye 

szerint a humán területeken tovább tanulni szándékozóknak kell elsősorban 

gimnáziumba menni, s ahhoz megfelelő alapismeretekkel kell rendelkezni. Olyan 

javaslatot dolgozott ki a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a minisztérium 

irányába, hogy egy bemeneti küszöböt kelljen  meghatározni a gimnáziumokba 

jutáshoz. Ez azonban nem az osztályzatokat jelenti, mert az iskolákat nem lehet 

összehasonlítani, hanem egy felvételi küszöböt. Az arányszámot is meg kellene 

határozni elsősorban a szakmunkásképzés és a szakiskolai képzés irányába. Volt 

olyan nem szakmai politikai visszajelzés, hogy nem lehet a diákokat a szabad iskola 

választásban korlátozni, mert az alkotmányos aggályokat vet fel. Véleménye szerint 

a bemeneti küszöb elérésével nem lenne semmi gond, sőt az oktatás színvonalának 

emelkedését eredményezné. A jól működő gazdasághoz jól működő oktatásra van 

szükség. Meg kell őrizni a felsőoktatás magas színvonalát is és a gazdaság 

versenyképességét is és a társadalom elvárásainak is meg kell felelni.  

 

Fehér László István frakcióvezető megköszönte a tájékoztatást.  Elmondja, hogy ismeri a 

működő rendszert. Az elmondottakból viszont leszűri azt a következtetést, hogy az 

elmúlt öt év során tévúton volt az oktatás.   

 

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

 

(A szavazásnál dr. Kondora Bálint, a megyei közgyűlés alelnöke nincs a teremben.) 

 

A testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

 

91/2015. (XII. 11.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tevékenységéről szóló 

tájékoztatót – köszönettel – tudomásul veszi. 
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A 4. tárgysorozat tárgyalása 

A Vas Megyei Közgyűlés 2016. évi munkaterve 

 

 

Tausz István Béla, a Vas Megyei Értéktár Bizottság elnöke indítványozza, hogy január vége 

felé teremtsen a megyei közgyűlés arra lehetőséget, hogy kerüljenek átadásra a 

védjegyek, azok részére akik bekerültek az értéktárba. Nem közgyűlési keretben 

gondolná, hanem egyéb rendezvényen. 

 

Fehér László István frakcióvezető indítványozza, hogy a Köztisztviselők Napján kerüljön sor 

kihelyezett testületi ülésre. 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke szól arról, hogy az idei évben a Köztisztviselők Napján 

Celldömölkön voltak a hivatal dolgozói. Megjegyzi azonban, hogy kihelyezett testületi 

ülést augusztus 20-án szoktak szervezni, a Köztisztviselői Napon  pedig a hivatal 

dolgozói és tisztségviselői szoktak részt venni a rendezvényeken.  

 

(A szavazásnál Bálint András képviselő nincs a teremben.) 

 

A testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

 

 

92/2015. (XII. 11.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 2016. évi munkatervét – a tervezettel egyező tartalommal – elfogadja. 

 

Felelős:            a közgyűlés elnöke 

Határidő:        folyamatos 

 

 

 

 

Az 5. tárgysorozat tárgyalása 

Az RFÜ megszüntetéséről 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke tájékoztatja a testületet arról, hogy a határozati 

javaslatban módosításra került a végelszámolással történő megszüntetés kezdő 

időpontja. 

Rába Kálmán frakcióvezető aggodalmának ad hangot azért, hogy a Magyar Kormány nem 

tudja megteremteni az ügynökség működtetéséhez szükséges pénzügyi keretet. A 

szakmaiságot hiányolja a jövőben. Már így is túlpolitizált minden, s ők a civil szféra 

dominanciáját szeretnék inkább. 

 

Szabó Lajos képviselő elmondja, hogy véleménye szerint van egy racionalitása a dolognak. 

Döntés született, tehát más szinten kell végezni a feladatokat. Nincs regionális 
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fejlesztési tanács, akkor nem kell az ügynökség sem.  A Magyar Államkincstár 

kijelölése a feladatra szintén az államosítást jelenti. Jelenleg ebből még sokat nem lát 

a testület, hogy milyen területfejlesztés lesz a megyében. Reméli, hogy legalább 

annyi EU-s pénz érkezik a megyébe, mint az előző ciklusban.  

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke elmondja, hogy ez az az eset, amikor az eszére hallgat 

az ember és nem a szívére. Vas megye a másik két megyével együtt sem tudja 

fenntartani az ügynökséget. Non profit Kft. volt, de nem testület, hanem régiós 

szervezet. Megtörtént a kapcsolatfelvétel az önkormányzati hivatal és a Magyar 

Államkincstár dolgozói között és megkezdődött a tréningezés is. A forrás meg már 

ismert. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A testület 13 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében meghozza a következő határozatot: 

 

 

93/2015. (XII. 11.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú 

Nonprofit Kft.   

 

1. taggyűlésének döntéseiről szóló tájékoztatót elfogadja; 

2. 2016. február 1-i kezdő időponttal történő végelszámolásának megindításával egyetért; 

3. részére 3 millió Ft támogatást biztosít a 2015. évi tartalék terhére. 

 

Határidő:   az 1. pont vonatkozásában azonnal,  

  a 2. pont vonatkozásában 2016. február 1.,   

  a 3. pont vonatkozásában 2015. december 31. 

Felelős:       a közgyűlés elnöke 

 

 

 

A 6. tárgysorozat tárgyalása 

Együttműködési Szándéknyilatkozat a Vas Megyei Önkormányzat és a Pannon Lapok 

Társasága Kiadói Kft. között 

 

 

Rába Kálmán frakcióvezető szól arról, hogy az együttműködést támogatják ugyan, de 

fenntartásaik vannak abban, hogy a TOP kommunikációja tekintetében egyes 

politikusok fognak tetszelegni, urizálni. Nem a saját zsebükből adják a pénzt. Úgy véli, 

hogy a megye rá tudott települni a megyei napilapra.  

 

Gagyi Levente tanácsnok először is gratulál Rába Kálmán képviselő társának, aki a napokban 

sikeres barista (bariszta) vizsgát tett, így immáron papírja van arról, hogy a különböző 

kávéfajták nagy szakértője. Szól arról, hogy nem tudja ezen tanulmányok vonták-e el 

a figyelmét, vagy túl sok kávét kellett kóstolnia az elmúlt hetekben, és ezért van 

felpörögve, mindenesetre csodálkozva tapasztalja, hogy Rába képviselő urat zavarja, 

hogy  fejlődnek Vas  megye északi települései. A minap azt nehezményezte, hogy 

miért kell annyi falubuszt átadni. Arról van itt szó, hogy rekord mennyiségű falubusz 
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érkezett a megyébe, a polgármesterek pedig meghívják Ágh Péter képviselő urat, aki, 

ha teheti, ezeknek a meghívásoknak eleget is tesz.  

Szól arról is, hogy nagyon meglepte volna, ha Rába képviselő úr nem szól hozzá  ehhez 

a napirendi ponthoz, hiszen a korábbi munkásságát ismerve is látható, hogy zsigeri 

gyűlöletet érez a megyei napilap iránt. Szerinte Rába úr nem olvassa a Vas Népe 

napilapot, hiszen, ha csak a tegnapi számot fellapozta volna, láthatná párttársa, Bana 

Tibor szintén ott van a harmadik oldalon. Meglátása szerint a megyei napilap az 

egyetlen olyan sajtóorgánum, amely az egész megyét lefedi, a mostani együttműködési 

megállapodásnak köszönhetően pedig a jövőbeni Vas megyei fejlesztések hírei az 

egész megyéhez eljutnak. Ezen tények figyelembe vételével   javasolja a közgyűlésnek 

az előterjesztést elfogadásra. 

 

 

Rába Kálmán frakcióvezető megjegyzi, hogy a felét nem értette az elmondottaknak. 

 

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

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A testület 15 igen szavazattal egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

94/2015. (XII. 11.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Önkormányzat és a Pannon Lapok Társasága Kiadói 

Kft. közötti együttműködési szándéknyilatkozatot – a tervezettel egyezően – elfogadja. 

 

 

Felelős:            a közgyűlés elnöke 

Határidő:        azonnal és folyamatos 

 

 

 

A 7. tárgysorozat tárgyalása 

A Vas Megyei Turizmus Szövetség TDM pályázatához önerő biztosítása 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke tájékoztatja a testületet arról, hogy alapítóként a közel 

jövőben megjelenő pályázathoz szeretne a megyei önkormányzat hozzájárulni, hogy 

az beadható és sikeres legyen. 

 

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

 

 

95/2015. (XII. 11.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a 2016-os költségvetése terhére elkülönít és a pályázaton történő 

indulás esetén biztosít 1.000.000.- Ft-ot a Vas Megyei Turizmus Szövetség részére, mint a 

GINOP-1.3.4-15 – Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése című pályázaton történő 

induláshoz szükséges önerőt. 
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Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:        azonnal 

 

 

 

A 8. tárgysorozat tárgyalása 

Előterjesztés a Vas megyei kerékpáros (vonalas) infrastruktúra átfogó fejlesztésére 

 

 

Dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke szóbeli kiegészítést fűz az előterjesztéshez. 

Elmondja, hogy a korábbi döntés visszavonása azért vált szükségessé, mivel a TOP 

– reményei szerint – végleges felhívásai tudomására jutottak, s aszerint szeretné, ha 

a program aktualizálásra kerülne, hiszen a kerékpáros fejlesztések a legnagyobb 

igénnyel jelentek meg a felmérések során. Kéri a testületet, hogy fogadja el az 

előterjesztést. 

 

Básthy Béla tanácsnok jelzi, hogy több helyszínen szólt a szombathelyi agglomerációs 

kapcsolódás alapján arról, hogy szeretné a Kőszeg, Vép, Sé, Balogunyom irány 

megjelenését is. 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a – a tervezett módosítással -  a 

határozati javaslatot. 

 

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

 

 

 

96/2015. (XII. 11.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

 

1. a  25/2014. (V. 8.) számú határozatát visszavonja; 

2. a Vas megyei kerékpáros (vonalas) infrastruktúra átfogó fejlesztésére vonatkozó 

előterjesztést elfogadja azzal, hogy a Szombathely agglomerációs kapcsolódásnál 

különösen érteni kell a Kőszeg, a Sé, a Vép és a Balogunyom felé történő kapcsolat 

kiépítését. A további tervezésekhez, fejlesztésekhez az előterjesztésben foglaltakat kell 

kiindulópontnak tekinteni. 

 

 

Felelős: dr. Kondora Bálint megyei alelnök 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:          dr. Kondora Bálint megyei alelnök 

Határidő:      azonnal 

 

A 9. tárgysorozat tárgyalása 

Együttműködési Szándéknyilatkozat a települési önkormányzatokkal 
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Majthényi László, a közgyűlés elnöke bejelenti, hogy a tervezet a TOP előkészítéséhez 

készült. 

 

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

 

 

 

97/2015. (XII. 11.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés  

 

a) kinyilvánítja, hogy az érintett települési önkormányzatokkal Együttműködési 

szándéknyilatkozatot ír alá, melynek célja, hogy a Terület- és Területfejlesztési 

Operatív Program (TOP) keretében megvalósuló programokban egymás konzorciumi 

partnereként vegyenek részt; 

 

b) megbízza elnökét az együttműködési szándéknyilatkozatok aláírásával. 

  

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:      a) pont vonatkozásában azonnal, b) pont vonatkozásában folyamatos 

 

 

 

A 10. tárgysorozat tárgyalása 

Együttműködési Szándéknyilatkozat az Oszkói Hegypásztor Körrel 

 

Rába Kálmán frakcióvezető alátámasztva látja a hipotézisét az előterjesztés alapján, hogy Vas 

megyében a civil társadalmat az Oszkói Hegypásztor Kör jelenti. Felveti, hogy nincs 

más civil szervezet a megyében?  

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke válaszol. Ők keresték meg az önkormányzatot, s kérték 

az együttműködést a megyével. Egyébként van számtalan közös rendezvény más civil 

szervezettel is, de amennyiben kéri a képviselő űr, akkor ismételten napirendre lehet 

tűzni az együttműködésről való tájékoztatást, csak ezt már megtettük egyszer. 

  

Básthy Béla tanácsnok szól arról, hogy igen is működik a civil szféra a megyében és megkéri 

képviselő urat, hogy járjon el néha a Vas Megyei Civil Információs Centrum 

rendezvényeire, érdemes. A Hegypásztor Kör működése pedig példaértékű, örül 

annak, hogy ezt így folytatják. 

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

 

A testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 
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A Vas Megyei Közgyűlés az oszkói  Hegypásztor Körrel kötendő szándéknyilatkozatot az 

előterjesztéssel egyező tartalommal elfogadja. 

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:       folyamatos 

 

 

(Majthényi László, a közgyűlés elnöke zárt ülés tartását rendeli el 11.50 órakor a 11. 

tárgysorozat tárgyalására.) 

 

 

 

 

A zárt ülés döntése az alábbi: 
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A Vas Megyei Közgyűlés  

 

1. hozzájárul, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai 

Bizottságának Tudományos Alapítványa a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény szerint működjön tovább; 

 

2. az 1. pontban említett alapítvány kuratóriumába 2016. január 1-től 6 éves határozott 

időtartamra az elnököt és a tagokat az alábbiak szerint megválasztja: 

 

 

 

Elnök: Dr. Pósfay Mihály VEAB elnöke 

Tagok: Dr. Tóth Balázs VEAB 

 Skodáné Dr. Földes Rita VEAB 

 Dr. Veisz Ottó VEAB 

 Dr. Kulcsár László VEAB 

 Dr. Markovszky György VEAB 

 Dr. Pusztay János Vas Megyei Önkormányzat 

 Dr. Papp Sándor Veszprém Megyei Önkormányzat 

 Dr. Bakonyi Árpád MAL Zrt. „f. a.” 

 Dr. Rácz László  MOL Nyrt. 
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