
Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2016. február 12-én 10.00 órától a Megyeháza Dísztermében 

megtartott nyílt üléséről 

 

Jelen vannak: Majthényi László, a közgyűlés elnöke, Marton Ferenc, a közgyűlés alelnöke, 

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; 

 

Igazoltan van távol: dr. Kondora Bálint, a megyei közgyűlés alelnöke 

 

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

megyei aljegyző, Szabó Zoltán, az Északnyugat-magyarországi Közlekedési 

Központ Zrt koordinációs igazgatója (a 9. tárgysorozatnál), Rettegi Attila, a 

Szombathelyi Szolgáltatási Szakképző Centrum főigazgatója és Szentgyörgyvári 

Róbert, a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum főigazgatója (a 10. 

tárgysorozatnál); Winkelbauer Katalin, a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 

Pénzügyi Csoportjának vezetője;  

 

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 az ülés határozatképességét, 14 fő 

képviselő van jelen, 1 fő dr. Kondora Bálint, a megyei közgyűlés alelnöke igazoltan 

van távol. Az ülés határozatképes, így azt megnyitja. Lehetőséget biztosít napirend 

előtt felszólalásokra. 

 

Nagy Gábor tanácsnok tájékoztatja a testületet arról, hogy a 2015. évről készült 

vagyonnyilatkozatát minden közgyűlési tag határidőre leadta, annak nyilvántartásba 

vétele megtörtént, az erről szóló igazolás képviselőtársai részére kiosztásra került. 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke szavaztat az ülés tárgysorozatáról azzal, miszerint 

indítványozza, hogy a 7. tárgysorozatként a testület foglaljon állást a migránsok 
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befogadásával kapcsolatos kvóták tekintetében, illetve a visszatoloncolásukat 

illetően is, továbbá 15. tárgysorozatként tárgyalja meg a „Felhatalmazás a 2014-2020 

közötti európai uniós programozási időszakban a Terület és Településfejlesztési 

Operatív Program (TOP) megvalósítása keretében a megyei önkormányzati feladatok 

végrehajtásával kapcsolatban” készült előterjesztést és 16. tárgysorozatként a Vas 

Megyei Önkormányzati Hivatalnak a „Megyei szintű foglalkoztatási 

megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című, TOP-

5.1.1.15 kódszámú projektben és a KEHOP-1.2.0 kódszámú, a „Klímastratégiák 

kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint 

szemléletformálás” című előterjesztés. 20. tárgysorozatként pedig a különböző 

szervezetekbe a Vas Megyei Közgyűlés részéről delegált tagok megválasztásáról 

készült előterjesztést. Ezzel a zárt ülés tárgysorozatai 15-17-ig számozása 17-20-ra 

változnak. 

 

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

 

 

1/2016. (II. 12.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. 

(……)önkormányzati rendelet megalkotása, valamint előterjesztés a Vas Megyei 

Önkormányzat 2017-2019. évekre vonatkozó középtávú tervéhez 

3) A megyei önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII. 

15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

4) A köztisztviselők díjazásáról és egyéb juttatásairól, támogatásairól szóló rendelet 

módosításáról 

5) Beszámoló a Vas Megyei Önkormányzat 2015. évi nemzetközi kapcsolatairól és a 

2016. évi tervezett programokról 

6) Előterjesztés a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa, 

valamint a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése között 2016. évre szóló 

megállapodásról 

7) Állásfoglalás a betelepítési kvótarendszerrel kapcsolatban 

8) Beszámoló a Vas Megyei Értéktár Bizottság 2015. második félévi tevékenységéről 

9) Tájékoztató az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. regionális 

integrációt követő tevékenységéről 
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10) Tájékoztató Vas megye szakképzésének helyzetéről, fejlesztési szükségleteiről 

11) A „Cycling along Iron Curtain” projekt szlovén-magyar nemzetközi pályázat 

önerejének biztosításáról 

12) A „RECOOP SI-HU” projekt szlovén-magyar nemzetközi pályázat önerejének 

biztosításáról 

13) Közösségi célú alapítvány támogatása 

14) A Vas Megyei Közgyűlés és a Nyugat-magyarországi Innovációs Centrum között 

kötendő együttműködési megállapodásról és helyiségbérleti szerződésről 

15) „Felhatalmazás a 2014-2020 közötti európai uniós programozási időszakban a 

Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) megvalósítása keretében a 

megyei önkormányzati feladatok végrehajtásával kapcsolatban” 

16) „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 

együttműködések” című, TOP-5.1.1-15 kódszámú projektben és a KEHOP-1.2.0 

kódszámú „Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és 

kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” című projektben a projektpartneri 

feladatok végrehajtására való felhatalmazására 

 

Zárt ülés keretében tárgyalja: 

 

17)  A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 2016. március 15-e alkalmából 

adományozandó kitüntetések, elismerések 

18)  Új Rendészeti Szakbizottsági tag megbízása 

19)  A közgyűlés elnöke szabadságolási terve 

20)  Előterjesztés a különböző szervezetekbe a Vas Megyei Közgyűlés részéről delegált 

tagok megválasztásáról 

 

 

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 

ülést megelőzően került kiosztásra. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 
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2/2016. (II. 12.) számú határozat 

 

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

készített beszámolót tudomásul veszi. 

 

(Majthényi László, a közgyűlés elnöke átadja az ülés vezetését Marton Ferenc közgyűlési 

alelnöknek.) 

 

 

A 2. tárgysorozat tárgyalása 

A Vas Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. 

(……)önkormányzati rendelet megalkotása, valamint előterjesztés a Vas Megyei 

Önkormányzat 2017-2019. évekre vonatkozó középtávú tervéhez 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke röviden szól arról, hogy aki a költségvetést 

áttanulmányozta az láthatta, hogy sem a megnyílt közös határon átnyúló pályázatok, 

sem pedig a  a TOP pályázatok, amelyek konzorciumi szerződésben valósulnának 

meg, még nem szerepelnek a költségvetésben. 

 

Szijártó László tanácsnok szól arról, hogy a Területi Tervezési és Területfejlesztési Bizottság 

4 igen és 1 tartózkodás mellett a költségvetés tervezetét elfogadásra ajánlja a 

közgyűlésnek. 

 

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

az előterjesztést megtárgyalta. Megállapította, hogy a megyei önkormányzatok 

kötelező feladat- és hatásköri rendszerében, valamint annak finanszírozásában 2016. 

évben nem várható változás. A megyei önkormányzatok működésének állami 

támogatása változatlan nagyságrendű, ami 2016. évben a kötelező feladatellátás 

csupán 70%-át fedezi. A kötelező feladatok hiányzó fedezete, továbbá a nem kötelező 

jelleggel ellátott feladatok szükséges forrásai a 2016. évi költségvetésben 

rendelkezésre állnak az előző évek tartalékaiból, illetve a már lezárult pályázatokból 

befolyó támogatásokból. Örvendetes tényként említi, hogy a megyei önkormányzat 

az elmúlt évek során a településekkel egyeztetve elkészítette Integrált Területi 

Programját. A program megvalósítására 21,14 milliárd forint áll majd rendelkezésre 

és 5 prioritás keretében kerül megvalósításra a TOP, mely mind a városok, mind a 

kistelepüléseknek fejlesztéseinek megvalósítását fogja szolgálni. A Vas Megyei 

Önkormányzat több fejlesztésben is aktív koordinatív szerepet vállal, mint 

konzorciumi partner előkészíti és menedzseli a pályázatokat, ezzel is megkönnyítve a 

kistelepülések munkáját és egyúttal hozzájárulva az önkormányzati hivatal pénzügyi 

egyensúlyának javításához azáltal, hogy ebből a feladatellátásból előreláthatólag 
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jelentős bevételre tesz szert, amellyel a következő évek működését alapozhatja meg. 

Üdvözlendőnek tartja azt a tényt is, hogy a hivatal több olyan határon átnyúló 

nemzetközi pályázatot tervez benyújtani, ahol szintén jelentős összegű pályázati 

forrást tud majd bevonni a működés fedezetére. Két kisebb pályázat már nyert is ebben 

a körben. A pályázatok esetében azonban nagyon fontos kérdés az, hogy milyen 

forrásból lesz lehetőség megelőlegezni a költségeket. A lehívható előlegek mellett év 

közben szigorú gazdálkodást és feladat összehangolást igényel majd ez a probléma. 

Újabb pozitívumként említhető, hogy ingatlanhasznosítás lehetőségeinek feltárásával 

szintén újabb bevételekre tud szert tenni az önkormányzat és a hivatal. Végül 

elmondja, hogy a vázoltak alapján a bizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja 

az előterjesztett 2016. évi költségvetés tervezetét. 

 

Szabó Lajos képviselő elmondja azt, amit már a bizottsági ülésen is elmondott. A tavalyi 

költségvetés olyan volt, amiről gyakorlatilag nem kellett mit beszélni. Az idei már 

valamivel másabb. Nem az, ami most ide van terjesztve. Ez ugyanis tartalmazza a 

hivatali dolgozók bérét, járulékokat, a képviselők tiszteletdíját, kisebb üzemeltetési 

költségeket, s azokat a kisebb projekteket, amiről már eddig is beszéltünk. Ez nem sok 

szót érdemelne. Mást most nem lehetett ideterjeszteni. Az idei évben reményei szerint 

az év végén rá sem fognak ismerni erre a költégvetésre. Reméli, hogy a megyei 

önkormányzat is kap szerepet a projektekben, s azok is szerepelni fognak benne. Bízik 

abban, hogy ez az új területfejlesztési rendszer legalább annyit tud hozni a megyének, 

mint a regionális fejlesztési tanácsok korában. Reméli, hogy a változtatók reményei is 

beteljesülnek. Nem azért mert egyetértenek az önkormányzatiság jelenlegi voltával 

Magyarországon, hanem azért, mivel jelen állapotban nem lehetett mást ideterjeszteni, 

a költségvetést támogatni fogják, azért, hogy a megyei önkormányzat, ha a jelenlegi 

formában is, de működni tudjon. 

 

Rába Kálmán frakcióvezető elmondja, hogy tartózkodni fognak. Nem azért, mivel a hivatal 

munkáját, nem ismerik el, s nem is azért, hogy eljátsszák az ellenzék szerepét, hanem 

azért, mert nem tartalmazza azokat a forrásokat, amivel a területfejlesztés komoly 

feladatait el lehetne látni.  

 

Pajor András frakcióvezető először is köszönetét fejezi ki a hivatal dolgozóinak, akik ennek 

a költségvetésnek az elkészítésében feladatot végeztek. Szabó Lajos szavait egészen 

bíztatónak tartja, mivel egy egészen komoly perspektívát vázolt. Rába Kálmánnak 

pedig elmondja, hogy az újabb költségvetésben már benne fognak szerepelni 

mindazok, amiket hiányolt a költségvetésből. Szól arról is, hogy a pályázatok 

menedzselésével nem lesz gond, mivel néhány napirend múlva már ez is bemutatásra 

kerül. Elfogadásra ajánlja a költségvetést, mert véleménye szerint így is sokkal többet 

tesz Vas megye, mint a többi megye a területfejlesztés terén.  
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Németh Kálmán képviselő a költségvetést alaposnak, átgondoltnak tartja. Ő is köszönetet 

mond azoknak, akik ezt a költségvetést elkészítették. Nagyon alapos, részletes 

költségvetés, amin igazán el lehet igazodni. 

 

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

bocsátja a Vas Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletet-tervezetét. 

 

A testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett megalkotja az 1/2016. (II. 15.) 

önkormányzati rendeletet, melyet a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz. 

 

Marton Ferenc, a közgyűlés alelnöke szavazásra bocsátja a Vas Megyei Önkormányzat 2017-

2019. évekre vonatkozó középtávú tervéhez készített határozati javaslatot. 

 

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

 

 

3/2016. (II. 12.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés az önkormányzat középtávú tervével kapcsolatban 

megállapítja, hogy a 2017-2019. költségvetési évekre a 353/2011. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 2. §  (1)  bekezdésében foglalt saját bevételének minősülő bevétele a 

költségvetési évet követő 3 évre: 

                 Adatok ezer Forintban 

 2017. 2018. 2019. 

Várható 

saját 

bevételek: 

100 100 100 

 

 

- A közgyűlés az önkormányzat középtávú tervével kapcsolatban megállapítja, hogy az 

önkormányzatnak a tárgyidőszakra az alábbi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő 3 évre: 

-  
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                   Adatok ezer Forintban 

Felada

t 

megne

-

vezése 

Kötele

zettség 

vállalá

s 

lejárat

a 

Előző időszakban keletkezett kötelezettség 2017

. év 

2018

. év 

2019

. év 

össze

s 

kötel

e-

zetts

ég 

vállal

ása 

2015.1

2.31-

ig 

visszaf

i-zetett 

kötele

zettség 

2015.1

2.31-

én 

fennáll

ó 

kötele

zettség 

2016

. évi 

törles

z-tés 

2016. 

év 

végén 

várhat

ó 

kötele

zettség 

FUTU

R 

pályáz

at 30% 

NFÜ 

megel

ő-

legezé

s 

Végels

zá-

molás 

jóváírá

sát 

követő 

5 nap 

21.4

69 

0 21.469 21.4

69 

0 0 0 0 

EU-s 

projekt

ek 

2016. 

30% 

NFÜ 

megel

őlegez

és 

     Tervezzük a 2016. évi 

igénybevételt, a 

kötelezettségvállalás összege az 

elnyert pályázatok 

költségvetésének a függvénye. 

          

Kötelezettségek 

összesen 

21.4

69 

0 21.469 21.4

69 

    

         

Felelős:  a megyei közgyűlés elnöke 

Határidő:   folyamatos 
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A 3. tárgysorozat tárgyalása 

A megyei önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII. 15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

módosítására hivatalvezető úr kérésére került sor, mivel az önkormányzati feladatok 

csoportmunkát igényelnek, így elválik egymástól a projektek előkészítése és a 

megvalósítása, s a felelősség is egyértelművé válik. 

 

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

rendelet-tervezetet. 

 

A testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja a 2/2016. (II.15.) önkormányzati 

rendeletet, melyet a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz.  

 

 

A 4. tárgysorozat tárgyalása 

A köztisztviselők díjazásáról és egyéb juttatásairól, támogatásairól szóló rendelet 

módosításáról 

 

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

rendelet-tervezetet. 

 

A testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja a 3/2016. (II. 15.) önkormányzati 

rendeletet, melyet a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz. 

 

 

Az 5. tárgysorozat tárgyalása 

Beszámoló a Vas Megyei Önkormányzat 2015. évi nemzetközi kapcsolatairól és a 2016. 

évi tervezett programokról 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke rövid szóbeli kiegészítést fűz az előterjesztéshez. Szól 

arról, hogy az év elején intézett két körlevelet az érintettekhez. Az egyiket azokhoz, 

akikkel a megyének hivatalosan is kapcsolata van, s kérte a településeket is az azokkal 

kapcsolatos feladatok megvalósításának elősegítésében. A másikat pedig a települési 
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önkormányzatokhoz küldte el azért, hogy felmérésre kerüljön a megye egészére 

vonatkozóan, hogy összességében milyen nemzetközi kapcsolatok vannak, s azokban 

felajánlotta a megyei önkormányzat segítségét is, amennyiben azt igénylik a 

kapcsolatok elősegítésében. 

 

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

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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

 

4/2016. (II. 12.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés: 

1.) elfogadja a Vas Megyei Önkormányzat 2015. évi nemzetközi kapcsolatairól szóló 

beszámolót, 

2.) az írásbeli előterjesztéssel egyezően jóváhagyja a 2016. évi nemzetközi tervet.                                         

                                                                 

Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

A 6. tárgysorozat tárgyalása 

Előterjesztés a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa, 

valamint a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése között 2016. évre szóló 

megállapodásról 

 

 

Lábodi Gábor képviselő tájékoztatja a testületet arról, hogy kb. egy hete Szentgotthárd város 

is kötött Lendvával együttműködési megállapodást. 

 

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

bocsátja a határozati javaslatot: 

 

A testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 
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5/2016. (II. 12.) számú határozat 

 

 

A közgyűlés  

1. a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa és a Vas Megyei 

Önkormányzat Közgyűlése között a 2016. évre szóló megállapodást - a melléklettel 

megegyezően - jóváhagyja, 

2. a munkaprogram feladatainak végrehajtására az önkormányzat 2016. évi 

költségvetésének nemzetközi kapcsolatok előirányzatán belül a szükséges pénzügyi 

fedezetet biztosítja, 

3. megbízza a közgyűlés elnökét a megállapodás aláírására. 

 

 

Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal,   

                   illetve a partnerrel egyeztetett időpontban - a megállapodás aláírására;  

                   továbbá a végrehajtásra folyamatos 

 

 

A 7. tárgysorozat tárgyalása 

Állásfoglalás a betelepítési kvótarendszerrel kapcsolatban 

 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke röviden szól arról, hogy a migránskérdés napi téma. 

Úgy véli, hogy területi önkormányzatként állást kellene foglalni ezzel kapcsolat. Ne 

fogadjuk el a kvótarendszert csak azért, mert az olcsó munkaerő fontos néhány 

országnak. Mi a keresztény Európában szeretnénk élni. 

 

Szabó Lajos képviselő véleménye szerint ez a kérdés nem csak a mi országunknak, Európának, 

hanem az egész világnak fontos kérdés, hiszen ebben részt vettek a nagyhatalmak 

is. Elszenvedői viszont azok az európai országok, amelyeken keresztül ezek az 

emberek elérik az úticéljukat.  Vas Népe tudósítójának mondja, ha jelen van, hogy 

az elhangzottaknak megfelelően próbálják leírni az általa elmondottakat. Elmondja, 

hogy ő ennek a napirendnek a megszavazásában nem fog részt venni. Nem azért 

nem vesz részt benne, mert nem tartja fontosnak, hanem mert nem tartja idevalónak. 

A megyei önkormányzatnak megvannak a feladatai, amelyeket el kell látni. Sajnos 

ezek a feladatok olyanok, amilyenek, de erről a költségvetés tárgyalásánál már 
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beszéltek. Ezen változtatni kellene, ez a többségnek a dolga, hogy mit tud ebben 

érvényesíteni, hiszen egészen más volt a feladat a választásokat megelőzően a 

megyei önkormányzatokat illetően. Ennek a témának a tárgyalása során elmondja, 

hogy egyet ért személy szerint azzal, hogy a kormánynak megvan a feladata abban, 

hogy egyetlen egy migráns se érkezzen ellenőrizetlenül Magyarországra. Egyetért 

azzal is, hogy meg kell különböztetni a valóban menekültként érkező migránsokat 

és a feltétlenül rossz szándékkal érkező migránsokat. Ezekhez a tevékenységekhez 

– véleménye szerint – a kormánynak minden eszköze, minden lehetősége, miden 

felhatalmazása adott. Egyetért azzal, hogy a kormány éljen ezekkel a jogaival, 

lehetőségeivel, felhatalmazásokkal, s a kormány ezek alapján védje meg az országot 

a nem kívánatos folyamatoktól. Ilyen alapon a megyei önkormányzat egyik héten 

felszólíthatná a kormányt, hogy rendezze az oktatás helyzetét, a következő héten 

oldja meg az egészségügy helyzetét, azt követően pedig rendezze az 

önkormányzatok helyzetét, s lehetne még tovább sorolni. Minden területen vannak 

problémák, vannak jó folyamatok, vannak eredmények, s vannak elmaradások. Ha 

belemegyünk ebbe az utcába, akkor a megyei önkormányzat egy ilyen fórummá 

válik. Ő ehhez nem kíván asszisztálni. Kéri ismételten, hogy a média úgy írja le az 

általa elmondottakat, ahogy az elhangzott. Számára ez egy nagyon fontos kérdés. 

Ismételten jelzi, hogy ennek a napirendnek a szavazásában nem fog részt venni. 

 

Dr. Németh Kálmán képviselő elmondja, hogy a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért 

ugyan, de azzal nem, hogy a kormányt felszólítsuk. Ha erre egy kormányt fel kell 

szólítani, akkor ott már nagyon nagy baj van, azt a kormányt akkor már le kellene 

váltani. Ő is kéri a Vas Népe jelen lévő képviselőjét, hogy az elhangzottakat 

szíveskedjenek a napilapban megjelentetni, mert a korábbi üléssel kapcsolatban sem 

az jelent meg, amit ő elmondott. Véleménye szerint a napirend kapcsán a kormány 

jó úton halad, a kerítés építéssel is egyetért, de tartózkodni fog. 

 

Fehér László frakcióvezető csatlakozik az előtte szólókhoz. Érti ő, hogy mi ennek az értelme, 

de ettől még nem ez a megyei önkormányzat feladata. Volt más olyan téma is 

korábban az egészségügyben, amire ő is ezt a választ kapta, pedig megérne egy 

misét, hogy az országban csak két megye van, ahol csak egy súlyponti kórház van. 

Ezeket mind napirendre tűzhetők lehetnének. Nincs nagy illúziója azzal 

kapcsolatban, hogy mi fog megjelenni a sajtóban a témát illetően. A kormány 

alkotmánymódosítást akar, hogy önálló jogosítványai legyenek a terrorhelyzetet 

illetően.  A lakosságnak arra kell felhívni a figyelmét, hogy erősebb 

kormányhatalom épül ki az országban, ugyanakkor az önkormányzatok 

jogosítványai csökkennek. Ha a parlament elfogadja az Alkotmány módosítását, 

akkor a kormány terrorveszély esetén terrorveszély helyzetet hirdethetne ki. Ebben 

az esetben a kabinet olyan rendeletet alkothatna, amellyel az Alkotmány 

rendelkezéseit nem érinthetné, az egyes törvények alkalmazását felfüggeszthetné, 

eltérhetne tőlük. Ezek a rendeletek 60 napig maradhatnának hatályban, s ha a 

parlament nem erősíti meg azokat, s nem hosszabbítja meg a határidőt, akkor 60 nap 

után hatályukat vesztik. A terrorveszély helyzettel kapcsolatban - a tervezet szerint 
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- a kormány rendelhetné el 60 napos időtartamra a feladatokat. Bevethetné a 

kormány belföldön a hadsereget, korlátozhatná az információ-, a gyülekezési-, a 

sajtószabadságot, gazdasági és utazási korlátokat teremthetne, s átírhatná a 

költségvetést. Jelenleg az alaptörvény 48. cikktől az 54 cikkig foglalkozik a 

különleges jogrend helyzetével. Ezt mindenki elolvashatja, nem kívánja ismertetni. 

A rendszerváltást követően az önkormányzatok rengeteg jogosítvánnyal 

rendelkeznek, ami fokozatosan épül le. Ebben a szocialista kormánynak is volt 

szerepe. Jelenleg azonban közkézen forog az önkormányzatok között egy iromány, 

ami a hatékony helyi közigazgatás elemzéséről szól. Kiderül, hogy a településeknek 

és a megyei közgyűlésnek a jövőben még mennyivel lesz kevesebb lehetősége a 

működésre, mivel minden területet állami kontroll alá kívánnak vonni, még a 

költségvetésbe és pénzügyi döntésekbe is csak javaslattételi jogaik lennének az 

önkormányzatoknak, tehát jóvá kellene hagyatni az állam által kijelölt felsőbb 

szervnek ezeket. Egyetért azzal, hogy teljesen más kultúrából érkező emberek ne 

lepjék el Európát, s egyet ért az elnök úr által elmondottakkal is. Elmondja azt is, 

hogy amennyiben elnök úr megígéri, hogy akár oktatással, akár egészségüggyel 

kapcsolatban javaslatokat lehet felterjeszteni, ezt megszavazzák, és a kormánynak 

elküldik, akkor nyugodtan el tudná fogadni ezt az előterjesztést, de nincsenek 

illúziói, ezért tartózkodni fog a szavazásnál.  

 

Rába Kálmán frakcióvezető véleménye szerint képviselőtársai jól pozícionáltak, ha a Vas 

Népének utasításokat tudnak adni. Elmondja, hogy aki objektív tájékoztatást 

szeretne, az indítson egy napilapot, vagy vásároljon egy TV csatornát magának. Ami 

ma napjainkban zajlik, az minden, csak nem objektív tájékoztatás. Természetesen 

ennél a napirendi pontnál a frakciójuk igennel fog szavazni. Abban a szerencsés 

helyzetben vannak ugyanis, hogy nem kell pártutasításokat követni, sajnos szegény 

képviselőtársainak a központ által utasító magatartást kell tanúsítani. Nekik az 

ország érdekeit kell képviselni, azt kell nézni, hogy mi az, ami az ország 

boldogulását segíti. Magyarország ugyanis nem tudja befogadni gazdasági és 

társadalmi szerkezete miatt sem a migránsokat. A Hit Gyülekezete vezetője szerint 

is a jó migráns nem betolakszik, hanem másképpen jön. Őket nem ez motiválja, de 

ilyen világot élünk. 

 

Pajor András frakcióvezető gratulál szocialista képviselő társainak azért, hogy a migránsok 

hátát meglovagolva hoznak ide belpolitikai kérdéseket, különösen azért, mert egy 

évvel ezelőtt még azt mondták, hogy a migráns kérdést a FIDESZ találta ki. Nem 

így történt. Úgy véli, hogy Vas megyében van annak alapja, hogy Vas Megye 

Közgyűlése miért formál véleményt ez ügyben. Elsősorban azért, mert itt vannak, 

itt voltak és még itt lehetnek. Ez egy választott testület, amelyik Vas megye 

polgárainak többségi véleményét képviseli, legalább is a választások ezt 

tanúsították. Meg lehet ezt szavazni, akkor is, ha ez egy nyilatkozat, állásfoglalás, 

vagy akár egy felhívás. Úgy látja, hogy a többiek sem tiltakoznak, csak nem 

kívánnak a szavazásban részt venni. Rába Kálmán frakcióvezetőnek pedig 
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megjegyzi, hogy ugye, huszonöt év után nem akarja a választott hivatásától őt sem 

eltiltani.  

  

Lábodi Gábor képviselő felhívja a figyelmet arra, hogy az előterjesztésben hiba van, mert a 

visszatoloncolás és a betelepítési kvóta nem ugyan az. Örül azonban annak, hogy a 

visszatoloncolás is szerepel a határozati javaslatban, mert ezt sok önkormányzatnál 

nem tették bele a javaslatba. 

 

Szabó Lajos képviselő elmondja, hogy számára olyan típusú pártfegyelem, amely felülírja az 

egyéni véleményét, nem létezik. Ez a helyzet most is fennáll. Nem vitatja el 

senkinek a jogát, hogy azt tárgyalja, amit akar, ezért mondta azt, hogy véleménye 

szerint ez nem a megyei önkormányzat asztalára való. Hajlandó azonban 

megváltoztatni a véleményét, ha az elkövetkezendő üléseken a közoktatás, az 

egészségügy, az önkormányzatiság, a szociálpolitika, a gazdaság, a kis- és 

középvállalkozások helyzetéről is ugyanígy, határozati javaslattal fog foglalkozni a 

megyei önkormányzat. De ő ilyet nem kér, mert tudja, hogy nem a megyei 

önkormányzat feladata, s ezért kér önmérsékletet ilyen témákban másoktól is. 

Mindezeket a kérdéseket fontosnak tartja a maga helyén és a maga idejében. Nagyon 

fontos kérdésről van szó, de nem itt. Sajnos ez a kérdés nagyon hosszú időre meg 

fogja határozni a magyar belpolitikát. A következőkben már bármi lesz nem kíván 

reagálni azért, hogy ne unják meg, mert már ő unja saját magát. 

 

Básthy Béla tanácsnok egy dolgot kíván kiemelni. Vas megye esetében a visszatoloncolásnak, 

illetve a kötelező kvótáknak, vagy bármilyen délibábos gondolatnak az alkalmazása, 

ami arról szól, hogy az egyébként illegálisan érkező migránsoknak elő lehet írni, 

hogy melyik országban tartózkodjanak, az értelemszerűen és kötelező érvénnyel 

jelentené azt, hogy ezeknek az embereknek a mozgását ellenőrző mechanizmusokat 

kell beindítani. Ez azt jelentené gyakorlatilag, hogy a Schengen előtti határokat 

kellene visszaállítani. Egy olyan megyében, s ez nyilván kétarcú jelenség, ahol 

tízezres nagyságrendben dolgoznak Ausztriában, ott ez nyilvánvaló, hogy más 

súlyú, mint egy kelet-magyarországi megyében. A mi polgárainknak a közvetlen 

megélhetését befolyásolja, hogy a schengeni határok hogyan működnek.   

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke elmondja, meglepő számára az, hogy a betelepítéssel 

kapcsolatos állásfoglalás ilyen asszociációkat vált ki képviselőt társaiból, mint amik 

elhangzottak. Nem kívánja a megyei lapot minősíteni, de minden esetre a megyei 

lap képviselője jelenlétének köszönhető ez az aktivitás, s ez a széles spektrumú 

tárgyalás. Az igazság valahol ott van, amit Básthy Béla tanácsnok megfogalmazott, 

mert igen is érintettek vagyunk határszéli megyeként. 2015. szeptember 3-a óta 

személyesen és településeink által is érintettek vagyunk, s nem szeretnénk, hogy ez 

a helyzet még többször előfordulna. Azt szeretnénk, ha a megye polgárai minél 

kisebb mértékben éreznék meg ezt a problémát. Nem érzi ő sem úgy, hogy a megyei 
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önkormányzat illetéktelen lenne abban, hogy állásfoglalást hozzon ezzel 

kapcsolatban. 

 

Marton Ferenc, a közgyűlés alelnöke felolvassa a határozati javaslatot, és szavazásra bocsátja 

azt. 

 

A testület 11 igen, 2 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett meghozza a következő határozatot: 

 

 

6/2016. (II. 12.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

 

1. elutasítja a kötelező betelepítési kvótát és a Nyugat-Európába érkezett migránsok 

Magyarországra történő esetleges visszatoloncolását; 

2. a határok átjárhatósága és a schengeni jogszabályok működőképességének fenntartása 

Vas megye számára különös jelentőséggel bír, ezért a testület kéri a kormányt, hogy 

minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a 

kötelező betelepítési kvóta alkalmazását, védje meg az országot és a magyar embereket. 

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:      azonnal 

 

 

(Marton Ferenc, a közgyűlés alelnöke visszaadja az ülés vezetését Majthényi László 

közgyűlési alelnöknek.) 

 

 

A 8. tárgysorozat tárgyalása 

Beszámoló a Vas Megyei Értéktár Bizottság 2015. második félévi tevékenységéről 

 

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

ülést megelőzően került kiosztásra. Szól továbbá arról, hogy a héten volt a megyei 

értékekről készített oklevelek átadása.  
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Rába Kálmán frakcióvezető köszönetet mond a bizottság elnökének és a bizottságnak is az 

elvégzett munkáért. 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke elmondja még, hogy jó hangulatú volt az ünnepség. 

Szól arról is, hogy Tausz István, az értéktár bizottság elnöke a Vas Megyei 

Közgyűlés Elnökének Emlékplakettje elismerésben részesült az eddigi értékes 

munkájáért. Kérdés, további hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati 

javaslatot. 

 

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

 

 

7/2016. (II. 12.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Értéktár Bizottság 2015. második félévi 

tevékenységéről készített beszámolót elfogadja. 

 

 

A 9. tárgysorozat tárgyalása 

Tájékoztató az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. regionális 

integrációt követő tevékenységéről 

 

Szabó Zoltán az ÉNYKK Zrt. koordinációs igazgatója tájékoztatja a testületet arról, hogy 

egészségügyi okok miatt ő jött el a tanácskozásra vezérigazgató úr helyett. Néhány 

megjegyzést tesz az írásban megküldött anyaghoz. Megköszöni, hogy röviden 

bemutatkozhatnak ezen a fórumon. Büszke arra, hogy Vas megyeiként egy olyan 

cégnél dolgozik, amely az Északnyugati Régióban régióközponti címmel 

büszkélkedhet. Túl sok ilyen cég nincs, mivel az esetek többségében Győr-Moson-

Sopron megye elvitte ezt a státuszt. A 19 megyében 24 VOLÁN társaság volt és most 

19 megyében van 7 VOLÁN, de ennek az új nevei regionális közlekedési központok. 

A legnagyobb nehézség az átalakuláskor itt volt, mert az integrálódó VOLÁN 

társaságok száma itt volt a legnagyobb, azaz hat. Veszprém megyében ugyanis három 

VOLÁN társaság is volt. Itt volt talán legtarkább a rét a tevékenységek sokrétűségét 

illetően. Több társaságnál többféle tevékenység is volt az alaptevékenységükön kívül. 

Ezt most megörökölték. Most ők lettek a legnagyobb Vas megyei székhelyű 

foglalkoztatók. 4300 fős létszám tartozik hozzájuk. Igyekeztek a lehető legalaposabb 

szervezeti struktúrát kialakítani. Az irányítás szintjei is elválnak egymástól, azaz a 

stratégia és az operatív irányítás szintje. Szól arról, hogy 2015-től az operatív működés 

is elkezdődött. Az érdeklődés kereszttűzében vannak. Voltak természetesen 
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problémáik, melyből a legnagyobb problémát a technikai infrastruktúra és a humán 

erőforrás jelentették. Konkrétan arra gondolnak itt, hogy idős a buszpark, a fizikai 

állományból elsősorban buszvezetőknél és karbantartóknál jelentős 

munkaerőhiánnyal küzdenek. Ez országosan is jelentős probléma. Bízik abban, hogy 

egyfajta életpálya modell itt is kialakításra kerül. Valahogy vonzóvá kell tenni a 

szakmát, mert különben ez a probléma eszkalálódni fog. Az alap autóbuszos 

közlekedés mellett partnerségeket alakítottak ki a régió önkormányzataival és a kötött 

pályás vasúti közlekedést végzőkkel. Az együttműködési megállapodáson túl ezek 

tárgyiasultak is, pl. intermodális csomópontok kialakítására került sor a régióban. Jó 

néhányat EU-s pályázatokból sikerült megvalósítani. Celldömölkön, Sárváron, 

Szentgotthárdon, Körmenden, Keszthelyen, csak néhányat említve közülük. A 

jövőben is vannak ilyen terveik a megye jogú városokat és a kisebb városokat illetően 

is. 

 

Nagy Gábor tanácsnok úgy véli, hogy a sajtót nekik nem illik irányítani. Ezt az előző 

tárgysorozatok kapcsán jegyzi meg. Az, hogy ez a közlekedési központ Szombathelyre 

került akkora bravúrnak számít, mintha az EB-re kijutott magyar válogatott megnyerné 

a bajnokságot. Győrrel és Zalaegerszeggel szemben ez egy óriási bravúr. A 

kistelepülések esetében a busz- és vasútközlekedés nagyon jól van megoldva, 

összehangolva. Ha valamilyen közlekedési gond jelentkezik, akkor sokkal könnyebben 

megoldható így, hogy Szombathelyen van a központ. Jó kezekbe került ez a központ. 

 

Básthy Béla tanácsnok egyetért azzal, hogy nagy siker a szombathelyi központ, de sok 

sportágban kell indulni, s pl. a 112-es központ is Szombathelyre került. Megemlíti, 

hogy Kőszeg város önkormányzatával is folynak tárgyalások a város és a térség 

közlekedését illetően. 

 

(Szijártó László tanácsnok kiment a teremből.) 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke megköszöni a szóbeli kiegészítést és szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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

 

 

8/2016. (II. 12.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. regionális 

integrációt követő tevékenységéről szóló tájékoztatót – köszönettel – tudomásul veszi. 
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10. tárgysorozat tárgyalása 

Tájékoztató Vas megye szakképzésének helyzetéről, fejlesztési szükségleteiről 

 

Rettegi Attila, a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképző Centrum főigazgatója tájékoztatja 

a testületet arról, hogy csak a szakiskolák, illetve a Büki Általános Iskola és 

Szakiskola, meg a Sárvári Tinódi Gimnázium nem integrálódott egyik szakképzési 

centrumba sem. Gyakorlatilag a két centrum lefedi a szakképzést a megyében. Bár a 

nevükben a szombathelyi megjelölés szerepel, de gyakorlatilag egész Vas megyére 

vonatkozik a tevékenységük. A szakképzési centrumokat a nemzeti köznevelésről 

szóló törvény vezette be, és 2015. július 1-jével jöttek létre. Korábban a fenntartó és 

működtető a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ volt. A szakképzést nyújtó 

iskolák kerültek át a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásába. Egyúttal jelzi, 

hogy a szakképzési centrumok nem fenntartók, hanem maguk az állami intézmények, 

amelyeknek tagiskolai helyeik vannak. A fenntartó a minisztérium és középirányító 

szerv a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal. A Szombathelyi Szolgáltatási 

Szakképzési Centrumban cca. 2500 diák és 250 pedagógus alkotja a szervezetet. A 

2500 diák a nappali képzésekre vonatkozik. 2305 a statisztikai létszám. A 

meghatározó szakmacsoportok a centrumokban a kereskedelem, marketing, 

vendéglátás, idegenforgalom, turizmus, közgazdaság, ügyvitel és az egyéb 

szolgáltatások. Fejlődő szakaszban van Oladban az egészségügy és a szociális 

szolgáltatások. A könnyűipar is ebbe a centrumba került, s jelenleg vannak a műszaki 

szakmacsoportok a Sárvári Barabás Szakközépiskola révén. Jelenleg hat 

hiányszakmában tanítanak: gépi forgácsoló, hegesztő, női szabó, szerszámkészítő, 

villanyszerelő és szociális gondozó és ápoló szakmák tartoznak ide. Fontos változás 

lesz, ha szakgimnáziumok és szakközépiskolák kerülnek bevezetésre. A 

szakközépiskola szakgimnázium nevet fog kapni, s OKJ-s szakmát fognak kapni a 

negyedik év végén, s nyilván lehetőségük lesz továbbtanulni. A szakközépiskola 

pedig abban lesz más, hogy három év alatt szakmát lehet szerezni és egyenesen tovább 

lehet tanulni az érettségihez. Ez most is lehetséges, de a három év után újra valahova 

be kell iratkozni. Ezután a harmadik év után ki lehet iratkozni, de aki érettségizni is 

akar, az folytathatja. A felnőttoktatást is sikerült megszervezni. Ide tehát felnőttek is 

járnak és a centrum vizsgáztat is. A felnőttképzésben lesznek más képző intézmények 

is pl. magánképzők. Velük szemben is elvárás az akkreditáció megszerzése és a 

tanfolyamok szervezése is. A ruhaipari tanműhely problémája is megoldódott a STYL 

Fashion Kft. épületében. Itt nem egy tanműhely költözésről van szó, hanem helyi 

gazdasági érdekből a térség könnyűipara szakképzett és kellő számú munkaerőhöz jut. 

300 ruhakészítőt és 50 technikust várna az ágazat. A többi felújítási igény pályázati 

forrásokból lesz lehetséges. Erre a fenntartójuktól is ígérettel bírnak. Elképzelhető, 

hogy KEOP-os pályázatokhoz is be tudnak vinni egy-egy intézményt. Szól még a 

Vasvári Béri Balogh Ádám Iskoláról is. Válságkorát élte az elmúlt években, de most 

határozott elképzelések vannak. A kihasználatlan épületben elférne a kollégium és 

javítaná a beiskolázási lehetőségeket is.  
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Szentgyörgyvári Róbert, a Szombathelyi Műszaki Szakképző Centrum főigazgatója 

néhány kiegészítést tesz, mivel a két centrum működése teljes mértékben megegyezik. 

Négy vidéki és négy szombathelyi iskola tartozik hozzájuk. Elsődlegesen a műszaki 

képzések tartoznak hozzájuk. A vidéki iskolák elég széles szakmakínálattal 

rendelkeznek. A gondot a csökkenő gyereklétszám jelenti, amelyet elsődlegesen a 

szakképzés vezet le. Az épületek állagában jobban állnak a vidéki iskolák, mint a 

szombathelyiek. Bíznak a minisztériumi források biztosításában. A szakiskolákban 

egyre nagyobb gondot jelent a megfelelő szakképesítéssel rendelkező tanárok 

biztosítása. Elsődlegesen a mérnökök, illetve a szakmai tanároknak a szakképzésbe 

történő behozatala jelent problémát. A jelenlegi szakemberek pótlása jelenti a gondot.  

 

(Szíjártó László tanácsnok visszajött a terembe.) 

 

Bálint András képviselő köszönetet mond az átszervezésben végzett munkájukért, hiszen ez 

egy nagyon nehéz feladat volt. Megkérdezi, hogy tudnak-e felnőttoktatás keretében 

gyors felnőttképzéssel segíteni a Vas megyében működő cégeknek a munkaerő 

biztosításában, hiszen erősen érződik Ausztria elszívó hatása.  Átképzéssel tudnak-e 

segíteni a problémákon. 

 

Szentgyörgyvári Róbert főigazgató elmondja, hogy szorosan együttműködnek a 

szombathelyi, illetve vidéki nagyvállalatokkal abból adódóan is, hogy a Nyugat-

Pannon Mechanotrikai Központ egyik partnereként funkcionálnak, s rendszeresen 

vesznek részt a konzultációkon. Jelenleg is folynak képzéseik, amelyeket céges 

kérésre indítottak el. A kuplunggyártás részére is folyik most egy képzésük. Ilyen 

átképzéseket végeznek. Ezen kívül a felnőttoktatásban vannak mindkét centrumnak 

komoly eredményei. Sokan gondolkodnak ugyanis munkahely, vagy esetleg 

szakmaváltásban, s ezért van szükség arra, hogy átképezzék magukat. Hátránya 

ennek, hogy ez két éves időszak, s ezt rövidíteni sajnos nem lehet. A felnőttképzés 

sokkal gyorsabban reagál a munkaerő piaci változásokra, igényekre. Itt is erőteljes a 

minisztérium szándéka, hogy a szakképzési centrumok legyenek a felnőttképzés 

megvalósítói. Már hatósági vizsgáztatási feladatokat is kapnak. Példaként említi a 

klíma gáz hatósági feladatokat. Az várható a jövőben, hogy egyre több szakképzési 

feladatot fognak kapni a szakképző centrumok. 

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

javaslatot. 

 

A testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 
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9/2016. (II. 12.) számú határozat 

 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas megye szakképzésének helyzetéről, fejlesztési szükségleteiről 

szóló tájékoztatókat – köszönettel – tudomásul veszi. 

 

 

 

 

A 11. tárgysorozat tárgyalása 

A „Cycling along Iron Curtain” projekt szlovén-magyar nemzetközi pályázat 

önerejének biztosításáról 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke elmondja, hogy a tárgysorozat címe a Kerékpárút a 

vasfüggöny mentén” nevű projekt 

 

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

az előterjesztést megtárgyalta. A benyújtandó pályázatoknál általánosságban 

elmondhatónak tartja, hogy a projekteknél az önrész biztosítására a pályázatok 

megvalósításában közreműködő köztisztviselők bére és működési költsége a 

pályázatban költségként elszámolható. Ezen túlmenően a pályázati támogatások terhére 

az önerőn felül további, a hivatalnál és az önkormányzatnál jelentkező bér és dologi 

kiadások kerülnek elszámolásra. A bizottság minden olyan pályázat benyújtását 

támogatja, amely az önkormányzatot és a hivatalt bevételi forráshoz juttatja, hiszen 

ismert, hogy a jelenlegi szinten működő feladatellátás csak ezen bevételekkel együtt 

biztosítható. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztett határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Megjegyzi, hogy az elmondottak a következő 

tárgysorozatra is vonatkoznak. 

 

Lábodi Gábor képviselő szól arról, hogy Szentgotthárdon a helyi TDM pályázatát fogadta el 

a képviselő-testület. Szentgotthárd, Felsőszölnök és Csörötnek építene ki kerékpár 

kölcsönző hálózatot. Remélik, hogy megnyerik ezt a pályázatot. Felsőszölnök lenne a 

közös kapcsolódási pont. Úgy nézne ki ez a pályázat, hogy 20 férfi, 20 női és 2-2 

gyermekkerékpár lenne elhelyezve tároló egységekbe, amelyek szorosan illeszkednek 

a helyi építészeti struktúrába, valamint szervizelési lehetőségek is lennének. Ez a 

projekt is átnyúlna Szlovéniába. Azt kérdezi, hogy nem lehetne-e a két projektet 

valamilyen szinten összekapcsolni.  

 

Majthényi László a közgyűlés elnöke válaszában elmondja, hogy a szakmai részek nem 

keresztezik egymást tudomása szerint. Másrészt nem kell egyesíteni, mivel mindkettő 

külön-külön is sikerre vihető. 
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A testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

10/2016. (II. 12.) számú határozat 

 

 

A Közgyűlés  

a.) jóváhagyja, hogy a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal szlovén partnerséggel 

pályázatot nyújtson be a ”Cycling along Iron Curtain” projektre; 

b.)  a legfeljebb 8.000 Euro összegű önerőt a 2016. évi költségvetésében biztosítja;  

c.) felhatalmazza a Hivatal vezetőjét, hogy a projekt végleges költségvetéséhez igazítsa az 

önerő összegét. 

 

 

Felelős:  megyei jegyző  

Határidő:  azonnal 

 

 

 

A 12. tárgysorozat tárgyalása 

A „RECOOP SI-HU” projekt szlovén-magyar nemzetközi pályázat önerejének 

biztosításáról 

 

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

határozati javaslatot. 

 

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

 

 

11/2016. (II. 12. számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés  

a.) jóváhagyja, hogy a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal szlovén partnerséggel 

pályázatot nyújtson be a ”Recoop SI-HU” projektre; 

b.)  a legfeljebb 10.000 Euro összegű önerőt a 2016. évi költségvetésében biztosítja;  

c.) felhatalmazza a Hivatal vezetőjét, hogy a projekt végleges költségvetéséhez igazítsa az 

önerő összegét. 
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Felelős:  megyei jegyző  

Határidő:  azonnal 

 

 

A 13. tárgysorozat tárgyalása 

 

Közösségi célú alapítvány támogatása 

 

(Fehér László frakcióvezető kiment a teremből.) 

 

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

határozati javaslatot. 

 

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

 

12/2016. (II. 12.) számú határozat 

 

 

A megyei közgyűlés  

1. az elnöki keret terhére a Hermann Ottó-s Diákokért Alapítvány részére a Hermann Ottó 

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium kosárlabda 

sportköre sporteszköz beszerzésére 45.000,- Ft, a Kőszeg Fúvószenekaráért Alapítvány 

részére Kőszeg Város Koncert Fúvószenekarának 150 éves jubileumi rendezvénye 

lebonyolításához 200.000,- Ft, továbbá a  Dr. Tiborcz Sándor Egészségügyi 

Szakdolgozók Önképzését Támogató Alapítvány részére az Ápolók Napja alkalmából 

tartandó ünnepség megrendezéséhez 100.000,- Ft támogatást biztosít.  

2.  Felkéri elnökét a támogatási szerződések aláírására.  

 

Felelős:  közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

A 14. tárgysorozat tárgyalása 

A Vas Megyei Közgyűlés és a Nyugat-Magyarországi Innovációs Centrum között 

kötendő együttműködési megállapodásról és helyiségbérleti szerződésről 

 

Nagy Gábor tanácsnok elmondja, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleménye az, hogy 

minden olyan megállapodást támogatni kell, amely pénzügyi fedezet biztosítása nélkül 

valamilyen hasznot tud hozni megyénknek. A tervezetben az áll, hogy a kínai 
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tevékenysége során felmerülő költségeket az Innovációs Centrum viseli, az 

önkormányzatot anyagi jellegű kötelezettség nem terheli. Ezen túlmenően a bérbeadás 

újabb, jelentősnek mondható bevételi forráshoz juttatja az önkormányzatot. Ismételten 

hangsúlyozni kell, hogy minden bevételi forrást teremtő feladatot támogatni kell, 

hiszen a központi támogatásból önkormányzatunknak a kötelező feladatellátása sem 

biztosított. Ezek alapján a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést 

elfogadásra javasolja közgyűlésnek. 

 

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

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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

 

 

13/2016. (II. 12.) számú határozat 

 

A közgyűlés a Nyugat-Magyarországi Innovációs Centrummal kötendő Együttműködési 

megállapodás és helyiségbérleti szerződés tervezetét az előterjesztés mellékletének 

megfelelően jóváhagyta és felhatalmazza elnökét, hogy azokat írja alá. 

 

Felelős:     a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

(Fehér László frakcióvezető visszajött a terembe.) 

 

 

A 15. tárgysorozat tárgyalása 

„Felhatalmazás a 2014-2020 közötti európai uniós programozási időszakban a Terület és 

Településfejlesztési Operatív Program (TOP) megvalósítása keretében a megyei 

önkormányzati feladatok végrehajtásával kapcsolatban” 

 

Rába Kálmán frakcióvezető megkérdezi, hogy ez csak egy formai előterjesztés, vagy a teljes 

jogkört jelenti az egyes települések által benyújtott pályázatoknak az elbírálásában. 
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Majthényi László, a közgyűlés elnöke válaszában elmondja, hogy a hivatal csak közreműködő 

azon települések esetében, akik jelezték együttműködési szándékukat. 

 

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

 

 

 

14/2016. (II. 12.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése: 

1. felhatalmazza Hivatalának vezetőjét a Megyei Önkormányzati Hivatalának a 2014 – 

2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó 

támogatásból megvalósuló települési önkormányzati közfeladat – fejlesztési projekteket 

megalapozó jognyilatkozatok megtételére és megállapodások (a továbbiakban: 

Megállapodások) aláírására; 

2. felkéri a megyei jegyzőt, hogy az 1. pont alapján megkötött Megállapodásokról – az 

azok aláírását követő, az éves munkaprogramban rögzített soron következő ülésen – 

tájékoztassa a Közgyűlést; 

3. a 97/2015. (XII. 11.) számú határozatát visszavonja. 

 

Felelős:     a közgyűlés elnöke, megyei jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

A 16. tárgysorozat tárgyalása 

„Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 

együttműködések” című, TOP-5.1.1-15 kódszámú projektben és a KEHOP-1.2.0 

kódszámú „Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és 

kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” című projektben a projektpartneri 

feladatok végrehajtására való felhatalmazására 

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

határozati javaslatot. 

 

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



24 

 

 

 

15/2016. (II. 12.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése: 

1. hozzájárul ahhoz, hogy a Vas Megyei Önkormányzat, illetve pályázati felhívás 

módosítása esetén a Hivatal „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, 

foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című, TOP-5.1.1-15 kódszámú 

projektben és a KEHOP-1.2.0 kódszámú „Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó 

módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” című projektben 

projektpartnerként pályázatot adjon be, 

2. felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét, vagy a Hivatal vezetőjét az 1. pontban 

foglalt projektekben való projektpartneri feladatokból eredő jognyilatkozatok 

megtételére és megállapodások aláírására; 

3. felkéri a megyei jegyzőt, hogy az 1. pont alapján megkötött Megállapodásokról – az 

azok aláírását követő, az éves munkaprogramban rögzített soron következő ülésen – 

tájékoztassa a Közgyűlést. 

 

Felelős:           a közgyűlés elnöke, megyei jegyző 

Határidő:       azonnal 

 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke 11.31 órakor zárt ülés tartását rendeli el a 17-20. 

tárgysorozatok tárgyalására. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

A zárt ülés döntései az alábbiak: 

 

 

16/2016. (II. 12.) számú határozat 

 

A közgyűlés 2016. március 15-e alkalmából: 

 

 „Vas Megye Gazdaságáért Díj” kitüntetést: 

 

Kiss Katalin   

Érdi György   

   

„Vitéz Both Béla Emlékdíj” kitüntetést: 

 

            Jagadics Péter 

 

"Vas Megye Közgyűlésének Pável Ágoston Emlékplakettje" kitüntetést: 

 

Dr. Simon Endre   

Korpics László   

Antal László   

Dvorákné Kővári Anikó   

Tamus Beáta   

 

„Kuntár Lajos Sajtó Díj”-at: 

 

             Dr. Fonyó Roberta 

 

 

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közigazgatási Tagozata" elismerést: 
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Geröly Tibor  

Nagy Sándor  

Sütő Károly  

Egyed Gyuláné  

Fekete Tamás  

Fábián István  

Dr. Tóth Csaba  

Tóth Mária  

 

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Oktatási Tagozata" elismerést: 

Vargyai Győzőné 

Klement András 

Móricz Imre László 

Kovács Jánosné 

Bejczi Károly 

Janzsó György 

Somogyi Dezsőné 

 

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kulturális Tagozata" elismerést: 

 

Virág Zsuzsanna 

Schmall Gyuláné 

Földesiné Németh Csilla 

Benkő Péter Pál 

Schimmer Roberta 

Pintér Pál (posztumusz) 

 

Herczeg László  

Horváth Győző 
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"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Egészségügyi Tagozata" elismerést: 

 

Dr. Wächter Walter László  

Kissné Dr. Niklai Erzsébet  

Dr. Kovács Zoltán  

Kovács Gáborné   

Dr. Gecse Krisztián  

Palotai Zoltánné  

Monostoriné dr. Horváth 

Magdolna 

 

 

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Szociális Tagozata" elismerést: 

 

Lisztes Györgyné 

Holtay István 

Pungor Gáborné 

Borsos Péterné 

Károlyi Lívia 

 

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Gyermek- és Ifjúságvédelmi Tagozata" 

elismerést: 

 

Vargyainé Fodor Hajnalka   

Böhm Ibolya   

Bíró Zsófia   

Kerekes Ferenc    

dr.Tóthné Dolgos Zsanett   
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"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Sport Tagozata" elismerést: 

 

Molnár Csaba 

Segyevi Sándor 

Németh Gábor 

Barabás Krisztián 

Szabó Ferenc 

 

 

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közbiztonsági Tagozata" elismerést: 

 

Hollósi Gábor 

Tóth Tamás Tibor 

Homlok István 

Zsigovits Józsefné 

 

 

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Ifjúsági Tagozata" elismerést: 

 

Lintner Sándorné  

Borsos-Lajos Krisztina  

Parais István  

 

 „Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kisebbségekért Tagozata” elismerést: 

 

 

Bakonyi László  

Bedi Beatrix  

Horváth Ernő Zsolt  

Sallérné Polyák Anna  
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részére adományozza és megbízza elnökét a kitüntető elismerések és az azzal járó pénzjutalom 

átadásával. 

 

Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő: 2016. március 15. 

 

 

17/2016. (II. 12.) számú határozat 

 

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

együtt, - Baranyai Tibor egyidejű felmentése mellett - Dr. Babos Albert nyugalmazott határőr 

dandártábornok urat bízza meg. 

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:      azonnal  

 

 

18/2016. (II. 12.) számú határozat 

 

A közgyűlés Majthényi László közgyűlési elnök szabadságolási tervét az előterjesztés 

melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Felelős:     a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

19/2016. (II. 12.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a különböző szervezetekbe delegált személyi javaslatokat az 

előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja. 

 

Felelős:            a közgyűlés elnöke 

Határidő:        azonnal 
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