
Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2016. április 28-án 9.00 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, Fehér László István, Lábodi Gábor, dr. Németh 

Kálmán, Nagy Gábor, Pajor András, Szijártó László, Tausz István Béla közgyűlési 

tagok; 

 

Igazoltan vannak távol: Básthy Béla, Gagyi Levente, Rába Kálmán és Szabó Lajos közgyűlési 

tagok. 

 

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

megyei aljegyző, Fülep Zoltán tű. ezredes, az Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság Tűzoltósági Főosztályának vezetője és Erdélyi Krisztián tű ezredes, a 

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója (az 5. tárgysorozatnál), 

Szendi Kata és Kevy Albert, a Vas Megyei Turizmus Szövetség Elnökségének tagjai 

(a 6. tárgysorozatnál), dr., Palotai Péter, Polgár András és Károlyi Timea, a Vas 

Megyei Önkormányzati Hivatal csoportvezetői, dr. Tiborcz János dandártábornok, 

Vas megye rendőr-főkapitánya, Vidos László, a Roma Területi Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke. 

 

További 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 az ülés határozatképes, 11 fő képviselő jelen van, 4 fő képviselő 

pedig igazoltan van távol.  

                 Átadja a tisztségviselőkkel együtt Bíró Zsófia részére „Vas Megye Önkormányzata 

Szolgálatáért Gyermek- és Ifjúságvédelmi Tagozata” elismerést, amelyet a 

kitüntetett 2016. március 15-én elfoglaltsága miatt nem tudott átvenni. A kitüntetettet 

köszönti dr. Huszár Lilla PhD, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósága 

Szombathelyi Kirendeltsége igazgatója.  
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                 Szót ad dr. Balázsy Péter megyei jegyzőnek, aki bemutatja a testületnek a hivatal új 

csoportvezetőit, Polgár András projekt előkészítő csoportvezetőt, Károlyi Tímea 

projekt megvalósító csoportvezetőt és dr. Palotai Pétert, aki a jogi és szervezési 

csoportot vezeti az SZMSZ módosítása óta, de ő már korábban is a hivatalnál 

dolgozott, így a képviselők őt már ismerik.  

                 Lehetőséget biztosít napirend előtti felszólalásra Fehér László frakcióvezető részére, 

aki az ülést megelőzően jelezte felszólalási szándékát.   

 

Fehér László frakcióvezető bejelenti, hogy képviselőként kíván szólni, ezért jelezte előre 

írásban elnök úr felé felszólalási szándékát.  Ő is köszönti az új kollégákat, s 

elmondja, hogy akik korábban a RFT-nél jártak, ők onnan már ismerhetik őket. Bízik 

benne, hogy itt is olyan jó segítségükre lesznek a képviselőknek, mint a korábbi 

helyükön ezt tették a hozzájuk fordulókkal.  

                 Szól arról, hogy a Vas megyei kórházak ügyében kezdeményezett aláírásgyűjtést, 

amint ezt a médiában is lehetett olvasni, hallani, s amelyet a Nemzeti Adatvédelmi 

és Információszabadság Hatóság is bejegyzett. „Több kórházat Vas megyének!” 

címmel. Ismerteti a Vas megyei kórházak jelenlegi felépítését. Tagosztályrészek 

működnek pl. Celldömölkön is. El juttatják ezt a kérést az egészségügyi miniszterhez 

is. Vas megye 1,2 Md Ft-tal kap kevesebb támogatást, mint a többi megye 

egészségügyi ellátása. Eddig kb. 4.500 aláírást gyűjtöttek össze. A sürgősségin órákat 

kell várni Szombathelyen, kivéve, ha a mentő szállítja be a beteget, de sokszor még 

akkor is. Ez elég problémás megoldás. Csak a megyeszékhelyen van aktív ellátás.  

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke megjegyzi, hogy 11 év telt el azóta, amikor a 

kormányzat ezt a változtatást végrehajtotta. A súlypontokkal való visszaélésnek a 

kormányzat éppen most kíván véget vetni. Szavaztat az ülés tárgysorozatáról azzal, 

hogy indítványozza: 13. tárgysorozatként a testület tárgyalja meg az ülés előtt 

kiosztott „Előterjesztés az Alpok-Adria Szövetség Történelmi Központok Tematikus 

Koordinációs Pontjába delegált tag megválasztásáról” című tárgysorozatot. 

 

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

 

 

 

20/2016. (IV. 28.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés az ülés tárgysorozatait az alábbiak szerint állapítja meg: 
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Nyílt ülés keretében tárgyalja: 

 

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

2. A Vas Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása 

3. A Vas Megyei Önkormányzat 2015. évi zárszámadása 

4. Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységről 

5. Tájékoztató a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2015. évben végzett 

munkájáról 

6. Tájékoztató a Vas Megyei Turizmus Szövetség 2015. évi tevékenységéről és a 2016. 

évi tervezett tevékenységeiről 

7. Beszámoló a TOP aktualitásairól és a Vas Megyei Önkormányzat részvétele az Operatív 

Programban 

8. Transznacionális projekt önerejének biztosításáról 

8/a. „GAMING” projekt INTERREG EUROPE nemzetközi pályázat önerejének 

biztosításáról 

8/b. „ProCHESS” projekt INTERREG EUROPE nemzetközi pályázat önerejének 

biztosításáról 

8/c. A „RuralScapes” projekt INTERREG EUROPE nemzetközi pályázat önerejének 

biztosításáról 

8/d. A „SEA-Stainable” INTERREG EUROPE nemzetközi pályázat önerejének 

biztosításáról 

9. Alapítványi támogatásokról 

 

Zárt ülés keretében tárgyalja: 

10. Gayer Gyula Emlékplakettek adományozásáról 

11. Elismerő oklevelek adományozásáról 

12. Új Rendészeti Szakbizottsági tagok megbízásáról 

13. Az Alpok-Adria Szövetség Történelmi Központok Tematikus Koordinációs Pontjába 

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

 

 

 

21/2016. (IV. 28.) 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 dr. Kondora Bálint 

alelnöknek.) 

 

 

A 2. tárgysorozat tárgyalása 

A Vas Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása 

 

Nagy Gábor tanácsnok szóbeli kiegészítést fűz az előterjesztéshez. A költségvetés 

módosítására vonatkozó indítvány a 2015. december 31-ig bekövetkezett 

változásoknak a költségvetési rendeletben történő átvezetésére tesz javaslatot. A 

előterjesztésben szereplő többletbevételek felhasználásával, illetve a szükséges 

átcsoportosításokkal a bizottság egyetért, a javaslatot megtárgyalta és javasolja a 

közgyűlésnek a Vas Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséi rendeletének – 

az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal történő módosítását, illetőleg a 

rendelet – tervezet – elfogadását. 

 

 

Dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke további szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás 

nem lévén szavazásra bocsátja a 2015. évi költségvetési rendelet módosításának 

tervezetét.  

 

A testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja a 4/2016. (V. 2.) önkormányzati 

rendeletet, melyet a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz. 
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A 3. tárgysorozat tárgyalása 

A Vas Megyei Önkormányzat 2015. évi zárszámadása 

 

Nagy Gábor tanácsnok szóbeli kiegészítést fűz az előterjesztéshez. A megyei önkormányzat 

2015. évi működése a fegyelmezett és takarékos gazdálkodásnak köszönhetően 

kiegyensúlyozott volt, likviditási problémák nem jelentkeztek. Összegezve 

megállapítható, hogy az önkormányzat működése 2015. évben zökkenőmentesen 

alakult, a központi költségvetési támogatás, a kiegészítő támogatás, továbbá a 2014. 

évi maradvány bevonásával biztosított volt a működés pénzügyi fedezete. A 

zárszámadási rendelet előterjesztését a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta 

és javasolja, hogy a közgyűlés fogadja el az önkormányzat 2015. évi összevont 

gazdálkodása helyzetéről adott beszámolót. 

A bizottság a 2015. évi pénzmaradvány felhasználására szóló határozati javaslat 

előterjesztést megtárgyalta, azzal egyetért, javasolja a közgyűlésnek az 

előterjesztésben szereplő tartalom szerinti elfogadását. 

 

Dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke további szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás 

nem lévén szavazásra bocsátja a 2015. évi költségvetés zárszámadásáról készített 

rendelet módosításának tervezetét.  

 

A testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja az 5/2016. (V. 2.) önkormányzati 

rendeletet, melyet a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz. 

 

Dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke szavazásra bocsátja a 2015. évi pénzmaradvány 

felhasználásáról szóló határozati javaslatot. 

 

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

 

 

22/2016. (IV. 28.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Önkormányzat és hivatala 2015. évi költségvetési 

maradvány előterjesztés szerint történő felhasználására vonatkozó javaslatot jóváhagyja. 

 

Felelős:            a közgyűlés elnöke 

Határidő:        azonnal 
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(Dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke visszaadja az ülés vezetését Majthényi László 

közgyűlési elnöknek.) 

 

 

 

A 4. tárgysorozat tárgyalása 

Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységről 

 

Nagy Gábor tanácsnok pénzügyi-gazdasági tevékenység értékeléséről szóló 2015. évi belső 

ellenőrzési jelentést a bizottság megtárgyalta és javasolja a közgyűlésnek a jelentés 

elfogadását. 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke további szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem 

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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

 

 

 

23/2016. (IV. 28.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Önkormányzat 2015. évben végzett belső 

ellenőrzéséről készült éves ellenőrzési jelentést elfogadja.  

 

Felelős:           közgyűlés elnöke 

Határidő:       azonnal 

 

 

 

Közmeghallgatás 
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Az 5. tárgysorozat tárgyalása 

Tájékoztató a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2015. évben végzett 

munkájáról 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke bejelenti, hogy a tárgysorozat tárgyalása 

közmeghallgatás keretében történik. Köszönti Fülep Zoltán tű. ezredest, az Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzoltósági Főosztályának vezetőjét és Erdélyi 

Krisztián tű. ezredest, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját. 

Felkéri, hogy tartsa meg szóbeli kiegészítőjét. 

 

Erdélyi Krisztián, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója vetített képes 

szóbeli kiegészítést fűz az írásban megküldött előterjesztéshez. Elsőként szól a 

védelmi igazgatás feladatairól. A védelmi bizottsági feladatokat megyénkben a járások 

területéhez igazodva hét helyi védelmi bizottság és a megyei védelmi bizottság látja 

el. A Vas Megyei Védelmi Bizottság 2015-ben kettő rendes ülést tartott, rendkívüli 

ülés összehívására nem volt szükség. Az MVB 2015. évi működése során kiemelt 

figyelmet fordított a katasztrófakockázattal kapcsolatos feladataira, ezek: az ár-és 

belvizek elleni védekezésre történő felkészülés, a téli rendkívüli időjárásra történő 

felkészülés, a területi veszély-elhárítási terv éves felülvizsgálata és pontosítása, az 

operatív munkaszervek felkészítése, a mentőcsoportok honvédelmi felkészítése. Vas 

megye hét járásában működő helyi védelmi bizottságok 2015-ben szintén kettő-kettő 

rendes ülést tartottak. A HVB-i elnökök és a katasztrófavédelmi elnökhelyettesek napi 

kapcsolatban állnak egymással, az elnökök a védelmi igazgatási tevékenységüket az 

elnökhelyettesek szakmai javaslatai alapján végzik. A HVB-k elnökei részt vettek az 

illetékességi területükhöz tartozó járási mentőcsoportok rendszerben tartó 

gyakorlatain. A települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának 2015. évi 

felülvizsgálata során kezdeményezték Hegyfalu község II. katasztrófavédelmi 

osztályból történő átsorolását az I. katasztrófavédelmi osztályba. A sorolás 

módosítását az indokolja, hogy a település területén alsó küszöbértékű veszélyes 

anyagokkal foglalkozó üzem (KITE Zrt. Hegyfalui alközpont) található. Az 

üzembiztonsági elemzése alapján a település részére 2014-ben külső védelmi terv 

került előírásra. A település a tervkészítési kötelezettségének eleget tett, a kidolgozott 

külső védelmi terv 2014. december 23-án jóváhagyásra került. A megye többi 

településen nem került azonosításra olyan kockázati tényező, amely indokolja a 

katasztrófavédelmi besorolás módosítását. A megye azonosított fő kockázati tényezői 

az árvízi, a villámárvízi veszélyeztetés, helyi vízkárok kialakulása, a tranzit útvonalak 

elhelyezkedése, a veszélyes áru szállítás és az ehhez kapcsolódó veszélyeztető hatás. 

A rendkívüli időjárási körülmények közül a hófúvások kialakulásának magas 

kockázata is befolyásolta a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolását. A 

megye területén a bel- és a külterületi csapadékvíz elvezető rendszerek 

működőképességének folyamatos fenntartása érdekében végrehajtják a csapadékvíz 

elvezetők és a hozzájuk kapcsolódó gyűjtőárkok rendszeres ellenőrzését, illetve az 

ellenőrzéseken feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében az üzemeltetők részére 

a javító kötelezések kiadását. 2015. évben a megye településein összesen, 187 
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kockázati helyszínen a belterületi vízelvezetők, 17 esetben az árvízvédelmi védművek, 

6 esetben a víztározók ellenőrzése került végrehajtásra. Az ellenőrzések során 13 

esetben tártak fel szabálytalanságot. Az ellenőrzések részben a helyi szervek 

állományának (pv. felügyelők, katasztrófavédelmi megbízottak) személyes 

részvételével, részben, a kevésbé veszélyeztetett településeken az önkéntes tűzoltó 

egyesületek bevonásával kerültek végrehajtásra. Az ellenőrzések során 

bebizonyosodott, hogy a megyében az árkok, átereszek az esetek zömében 

megfelelően karbantartottak. Ezt a megállapítást alátámasztja az a tény, hogy a hirtelen 

lezúduló nagy mennyiségű csapadékot a kiépített rendszerek megbízhatóan el tudják 

vezetni, azonban a nagy vizek a hordalékukat, az átereszekben, a kanyarokban rakják 

le, ezért vállnak szükségessé a védekezési munkálatok. Ezek az esetek rámutatnak arra, 

hogy a nagy vízhozamú eseményeket követően az üzemeltetők részéről szükséges a 

rendszerek karbantartása, tisztítása. A települések kockázatbecslési eljárása során 

azonosított földtani kockázati helyszíneken az esetleges talajmozgásokat a helyi 

szervek állománya az érintett önkormányzattal és a Veszprémi Bányakapitánysággal 

közösen folyamatosan ellenőrzések keretében vizsgálja. A megyében összesen 368 

esetben ellenőrizték a belterületi fákat, fasorokat, a Magyar Bányászati és Földtani 

Hivatal által megadott földtani kockázati helyszíneket, illetve a melegedő és befogadó 

helyeket. Ezen ellenőrzések során szabálytalanságot nem tapasztaltak. A 

katasztrófavédelmi közösségi szolgálattal kapcsolatos feladataikat a megye 

középiskoláit összefogó Vasi Diák Közösségi Szolgálattal megkötött együttműködési 

megállapodás keretében hajtják végre. 2015-ben összesen 376 fő Vas megyei diák 

teljesített katasztrófavédelmi közösségi szolgálatot. A gyakorlati foglalkozások során 

az élményszerűen, tapasztalati úton megszerzett katasztrófavédelmi ismereteket 

szívesen sajátítják el. A tanulók érdekesnek találták az ár- és belvízi védekezéssel 

kapcsolatos munkavégzést, az egyéni védőeszközökkel, valamint a tűzoltó technikával 

kapcsolatos gyakorlati foglalkozásokat. Bevonták a tanulókat a kirendeltségek és a 

tűzoltó-parancsnokságok által szervezett gyakorlatok előkészítésébe és 

lebonyolításába is. A gyakorlatokon a szakmai tevékenység megismerésén túl, 

imitátorként és segítőként is alkalmazták a közösségi szolgálatos diákokat. A járási 

mentőcsoportok nemzeti minősítő gyakorlatainak előkészítésében és lebonyolításában 

is közreműködtek. 2015. évben felülvizsgálták a területi polgári védelmi szervezetek 

rendszerét, és egy, a járások katasztrófa kockázatához és a közigazgatási rendszerhez 

jól illeszkedő rendszer megszilárdítása érdekében korrekciókat hajtottak végre a 2013-

ban kialakított rendszeren. A korrekció során a területi és a járási mentőcsoportokból 

kiszervezték a hivatásos állományú személyeket, megszüntették a köteles területi 

polgári védelmi szervezetet, a Körmendi járásban létrehozták és rendszerbe állították 

a járási mentőcsoportot, valamint több járási mentőcsoportnál képességnövelést és 

létszámbővítést hatottak végre. A területi polgári védelmi szervezetek rendszerében 

csak önkéntes állampolgárok vannak beosztva, a területi és a hét járási mentőcsoport 

összlétszáma 317 fő. Valamennyi mentőcsoport rendelkezik nemzeti minősítéssel. A 

megye 216 települése közül jelenleg 15 településen került megalakításra települési 

mentőcsoport, amely felváltotta, illetve kiegészíti az adott településeken a köteles pv. 

szervezeteket. A 15 mentőcsoport közül három 2014-ben, 12 pedig 2015-ben állt 

rendszerbe. 2015. május 9-10-én Szombathelyen a Vas MKI a KARISZ Nemzetközi 

Speciális Mentő Szövetséggel közösen nemzeti minősítő gyakorlatot szervezett 

keresőkutyás tevékenység végrehajtására. A gyakorlaton nemzeti minősítést szerzett a 
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Kelet-Magyarországi Speciális Mentő Egyesület, a Turul Mentőcsoport (Tatabányai 

Polgári Védelmi és Kutató-Mentő Egyesület), a Bakony Mentőcsoport (Veszprém 

Megyei Kutató-Mentő Szolgálat), és a Szombathelyi Járási Borostyánkő Mentőcsoport 

kijelölt személyi állománya (Alpokalja Speciális Kutyás Felderítő és Mentőcsoport). 

              2015. október 16-17-én a Körmendi Járási Rábavölgye Mentőcsoport nemzeti 

minősítő gyakorlata és az Őrség-Goričko-Raab Mentőcsoport ismétlő gyakorlata 

került végrehajtásra Körmend település területén. A gyakorlaton a Körmendi Járási 

Rábavölgye Mentőcsoport nemzeti minősítést szerzett alapvető vízkár-elhárítási 

szakterületre. 2015. június 04-06. között az MVB – Savaria 2015. védelmi igazgatási 

gyakorlat keretében került végrehajtásra Pornóapáti, Vaskeresztes, Szentpéterfa és 

Horvátlövő települési mentőcsoportok nemzeti minősítő és a Szombathelyi Járási 

Borostyánkő Mentőcsoport rendszerben tartó gyakorlata is. December 9 – 15 közötti 

időszakban került végrehajtásra a megyei és hat járási mentőcsoport állományának és 

riasztási gyakorlata egybekötve honvédelmi és újraélesztési felkészítéssel. 2015. 

évben folyatatták a települési polgári védelmi szervezetek riasztási gyakorlatainak és 

alapképzéseinek a végrehajtását. A riasztási gyakorlatokon 58, I. illetve II. 

katasztrófavédelmi osztályba sorolt településen összesen 231 egységbe, 2135 fő 

beosztott állampolgár riaszthatóságának ellenőrzésére került sor. A riasztási gyakorlat 

végrehajtása minden településen „megfelelő” értékeléssel zárult. A riasztási 

gyakorlatok során felmérésre került a beosztott állampolgárok körében az önkéntes 

polgári védelmi szolgálat ellátására való hajlandóság. A felmérés eredményei alapján 

hajtják végre a települési önkéntes mentőszervezetek rendszerének bővítését. 2015. 

évben 390 tűzeset következett be, amely 19,6%-kal több mint a 2014. évben kialakult 

tűzesetek száma A tűzesetek közül 91 otthon jellegű létesítményben, 121 szabadtéren 

keletkezett. Az utólagosan bejelentett tűzesetek száma 9, míg a téves jelzések száma 

186. További 65 esetben pedig egyéb jellegű tűzesethez vonultak a tűzoltó egységek. 

              A műszaki mentések száma 647, ami azt jelenti, hogy 40%-kal kevesebb káresemény 

következett be, mint 2014-ben. Szólt a jelentős kiemelt 2015. évi eseményeikről is.  

              2015. március 2-án a Falco Kft. forgácslap gyártó üzemben a szitatérben és a hozzá 

csatlakozó - 4 szintes - technológiai rendszerben robbanás, majd azt követően tűz 

következett be. A szombathelyi, sárvári és körmendi tűzoltó egységek III/Kiemelt 

fokozatú erőkkel hajtották végre a tűzoltást. A tűzoltó egységeknek többórás 

megfeszített munkával sikerült a tűz továbbterjedését megakadályozni, majd a 

eloltását végrehajtani. Az eset bonyolultságára jellemző, hogy a létesítmény területén 

tárolt 400 m3 oltóvíz a tűzoltás során elfogyott (az oltás 2 óra 30 percet vett igénybe, 

az összes vízfelhasználás 594, 4 m3 volt. Július 5-én Celldömölk vasúti rendező 

pályaudvaron propángázt szállító tartálykocsi végén található búvónyílás nem 

megfelelő zárása miatt a veszélyes anyag a szabadba jutott. A közelben lakó 14 fő 

kimenekítésére és elhelyezésére került sor (Celldömölk ÖTP klimatizált 

helyiségében). A vasúti forgalom mintegy 4 óra 30 perc időtartamban szünetelt azon 

a szakaszon. A kárfelszámolás során a KML is alkalmazásra került. Október végén 

Egyházasrádóc térségében 3 nyerges szerelvény ütközött, melyből 2 kigyulladt. Az 

egyik égő kamion a vezetője a helyszínen életét vesztette. Az egyik kigyulladt kamion 

műanyag granulátumot, a másik Milka csokoládét szállított. Sikerült a tűz 

továbbterjedését megakadályozni, így a harmadik kamion – amely háztartási 
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eszközöket szállított – nem gyulladt ki. A kifolyt, és égő üzemanyag miatt az 

útburkolat jelentősen károsodott, ezért a káreseménnyel érintett útszakaszon a burkolat 

teljes cseréjére volt szükség. A káresemény felszámolása és az utómunkálatok – az 

elhúzódó rendőrségi helyszínelést is figyelembe véve – mintegy 12 órát vett igénybe. 

Az útlezárás 36 órán át volt fenntartva (ezalatt az útburkolat cseréjét is végrehajtották).  

              Az értékelt időszakban 26 tűzvizsgálati eljárás megindítására került sor. A tűzvizsgálat 

12 alkalommal bűncselekmény gyanúja, 1 alkalommal haláleset, 1 esetben III-as vagy 

nagyobb riasztási fokozat, 4 esetben igazgatói döntés, 7 alkalommal kirendeltség-

vezetői döntés, 1 alkalommal súlyos, életveszélyes sérülés alapján indult.  

              A keletkezési okokat vizsgálva a legtöbb esemény nyílt láng használatából, ismeretlen 

okokra, a technológiai hibára volt visszavezethető, és egy-egy esetben elektromos 

energia és robbanás okozta a tűz kifejlődését. A KvK-k eltérő nagyságrendben: 

Szombathelyen 14, Körmenden és Sárváron 6-6 esetben hajtottak végre tűzvizsgálati 

eljárást. A tűzvizsgálati eljárások alkalmával a hivatali munkaidő alatt jelzett tüzek 

esetében az adatgyűjtést, a tűzeseti helyszíni szemlét, a halaszthatatlan ügyfél-, illetve 

tanú meghallgatást a területileg illetékes KvK tűzoltósági felügyelője vagy a hatósági 

osztály állománya, hivatali munkaidőn túl pedig a KMSZ hajtotta végre. 2015-ben 

újabb tizenkettő egyesület kötött együttműködési megállapodást a működési terület 

szerinti hivatásos tűzoltó-parancsnoksággal. Így a megyében 75 tűzoltó egyesület 

rendelkezik együttműködési megállapodással. I. kategóriás egyesület: 5, II. kategóriás 

egyesület: 47,  III. kategóriás egyesület: 20,  IV. kategóriás egyesület: 3. Vas 

megyében 2015-ben 65 egyesület nyújtott be pályázatot. Az elnyert pályázati 

támogatás 47 millió 578 ezer forint. Összehasonlításként: 2012-ben 14 millió 129 ezer, 

2013-ban 28 millió 102 ezer, míg 2014-ben 33 milló 735 forint pályázati támogatásban 

részesültek az egyesületek. Az elnyert támogatásból nem csak európai szintű 

eszközöket kaptak az egyesületek hanem működésre 515 ezer forintot, szertárépítésre 

és felújításra 4 millió 869 ezer forintot, képzésre 418 ezer forintot, felszerelésekre és 

eszközökre 33 millió 154 ezer forintot használhatnak fel. Hosszúpereszteg ÖTE 

rendszerbe állításával önálló beavatkozásaival nagymértékben csökkent az elérési 

ideje a káreseményeknek a Sárvári HTTP működési területén. A Jánosháza ÖTE 2015. 

február 27-én - 11 fővel - sikeres rendszerbeállító gyakorlatot hajtott végre. Az ÖTE 

mentő tűzvédelmi tevékenységével 2015. május 1-vel Jánosháza és 7 fehér folton lévő 

településén az önállóan beavatkozó egység felállításával 8-10 percen belül kapják meg 

az állampolgárok az elsődleges beavatkozói segítséget, védelmet. Az elmúlt év fő 

célkitűzései között szerepelt, hogy a tűzoltás vezetők és a beavatkozó állomány 

felkészítésében összetett komplex erdőtűzoltási gyakorlatot szervezzenek, a gyakorlat 

több szakterületet érintő káresetet feltételezzen. A megtervezett és feltételezett 

szituációs gyakorlat szombathelyi, sárvári, körmendi hivatásos tűzoltók, felsőcsatári, 

nardai és vaskeresztesi önkéntes tűzoltók, Kemenesalja Járási Mentőcsoport alpinistái, 

a Borostyánkő Járási Mentőcsoport búváregysége, Vas Megyei Vöröskereszt és a 

felsőcsatári önkormányzat aktivistái bevonásával került megszervezésre. A gyakorlat 

során az erdőtűzoltás mellett speciális szikláról mentési és vízből mentési feladatokat, 

továbbá kimenekítési és elhelyezési feladatokat is végrehajtott az állomány. Vas 

megyében számos speciális feladatot ellátó szociális és egészségügyi intézmény 

működik. Az ilyen jellegű intézményekben bekövetkezett káresemények felszámolása 

midig rendkívüli körültekintést, nagyfokú szakmai tapasztalatot és határozott, gyors 
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beavatkozást igényel. Ezért került sor Intaházán a Celldömölki Kórház 

Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézetében tűzoltó gyakorlat megtartására, 

amelyen szombathelyi, sárvári, pápai hivatásos tűzoltók és Celldömölk ÖTP 

állománya vett részt. A gyakorlat során több mint 50 fő kimenekítésére került sor, 

továbbá a feltevésnek megfelelően emeleten található lakószoba és tetőtéri tűz oltása 

nehezítette az állomány feladatvégzését. Az M1 autópályán szerzett tapasztalatok 

alapján – a téli rendkívüli időjárási eseményekre történő felkészülés keretében – 

műszaki átjáró-nyitási gyakorlat végrehajtására került sor az M86-os gyorsforgalmi út 

váti szakaszán. A gyakorlaton a KMSZ, a szombathelyi és sárvári hivatásos tűzoltóság, 

a répcelaki és celldömölki önkormányzati tűzoltóság mellett a rendőrség, a 

mentőszolgálat és a Közút Nonprofit Zrt állománya vett részt. A gyakorlat során 

megállapítást nyert, hogy nem csupán a forgalom átterelése lehetséges, hanem, 

amennyiben szükséges, vissza is fordítható. A beavatkozó tűzoltó állomány a 

kárfelszámolások során sok esetben különleges körülmények között végez nem ritkán 

pszichésen és fizikálisan is embert próbáló munkát. A magas hőmérséklet, a 

korlátozott látási viszonyok, a védőeszközök és a tűzoltó felszerelések súlya, továbbá 

a balesetek, tűzesetek tragikus körülményei jelenős mentális terhet és fizikai 

igénybevételt eredményeznek. Ezért a tavalyi évben is csényei megyei vezetési ponton 

került végrehajtásra a hivatásos és önkormányzati tűzoltóságok állománya részére a 

fizikai és pszichikai tréning. Fokozott figyelmet fordítottak a készenléti állomány 

elméleti és gyakorlati továbbképzésére. A szakterületi továbbképzéseken felül, a 

rendőrséggel közös tűzvizsgálói továbbképzésre került sor a megyei igazgatóság 

szervezésében. A továbbképzésen a megyei igazgatóság tűzvizsgálói és hatósági 

állománya mellett részt vett a rendőrség bűnügyi helyszínelő állománya, valamint a 

megyei főügyészség képviselője. 

              Amennyiben a tűzoltó egységeik elsőként érkeznek egy kárhelyre fontos, hogy tisztába 

legyenek az újraélesztés fogásaival. Fontos ez abban a megyében ahol a megyei jogú 

város 32 intézményében megtalálható ez az eszköz. Ennek érdekében valamennyi 

szolgálati csoport részére a mentőszolgálat szakembereinek segítségével, sőt 

Szombathely város polgármesterének - akinek „szív ügye” - személyes jelenlétében 

reanimációs képzést tartottak. A TTB maradéktalanul végrehajtotta az OTB és a saját 

munkatervében meghatározott feladatokat. Kampánysorozatot folytatott a szabadtéri 

tüzek és a szén-monoxid mérgezések megelőzése érdekében. Tájékoztatót tett közzé 

az épületek elektromos hálózata felülvizsgálatának jelentőségéről, az elektromosság 

által okozott tüzek megelőzéséről, a lakástüzekkel kapcsolatos tűzmegelőzési 

tudnivalókról. 

              A TTB rendszeresen jelen volt a nagy látogatottságú rendezvényeken (Herényi 

Virágút, Rendőr- és Tűzoltónap, Öko-majális, Tűzoltó Majális, Egyházasrádóc és 

Magyarlak falunapok, Nádasdy Történelmi Fesztivál, Kőszegi Ostromnapok, Savaria 

Történelmi Fesztivál, Szent Márton Vásár). A nyári betakarítási munkákat megelőzően 

aratási fórumokat szervezett a mezőgazdasági gazdálkodók részére. A kifejtett 

tevékenyég eredményeként 2013-hoz viszonyítva 36%-kal kevesebb szabadtéri tűz 

következett be. A tűzesetek számának visszaesése a vonulási költségek milliós 

nagyságrendű csökkenését eredményezte, ugyanakkor az anyagi javakban és a 

természeti környezetben is kevesebb kár keletkezett. A TTB megszervezte és 

végrehajtotta az iskolás korosztály számára meghirdetett, felmenő rendszerű, Alkotói 
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Pályázat megyei feladatait. Kettő korcsoportban huszonkilenc pályamű érkezett az 

igazgatóságra, melyet szakmai zsűri értékelt. A megyei díjkiosztó ünnepélyen az 

elismerő oklevél mellett valamennyi iskolás ajándékcsomagot kapott. December 

hónapban a karácsonyi időszak tűzeseteinek megelőzése érdekében karácsonyfatűz 

szimulációs bemutatóra került sor a média és az érdeklődők részére. 2015. október 3-

án, „Minden láncszem számít” mottóval megrendezésre került az I. Vas Megyei 

Tűzoltó Találkozó. A találkozón 65 önkéntes tűzoltó egyesület, 3 hivatásos tűzoltó 

parancsnokság, valamint a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vett részt. Ezen 

felül 5 ifjúsági, 5 önkormányzati, 1 létesítményi tűzoltóság képviseltette magát. 

Összesen 378 fő vett részt a rendezvényen. A szombathelyi Fő térre 64 tűzoltó 

gépjármű vonult fel, 80 db nyomó tömlőt gurított, fektetett ki és kapcsolt össze a 

résztvevő tűzoltó állomány, ezzel is szimbolizálva az összefogás fontosságát és azt az 

erőt, melyek a láncszemek összekapcsolása révén megjelenik. A veszélyes és 

küszöbérték alatti üzemek területe - jelentőségük növekedésével, összetett kockázati 

viszonyaival - évek óta egyre preferáltabbá válik a társadalom előtt.  Ennek 

megfelelően kiemelt figyelmet fordítottak e terület hatósági eljárásainak fejlesztésére.  

              2015 július 1-én hatályba lépett a SEVESO III. irányelv. Jelenleg 1 alsó és 2 felső 

küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, 17 küszöbérték alatti üzem 

szerepel a hatósági nyilvántartásban. 2015. december 31-ig 155 alkalommal került sor 

veszélyes-áru közúti szállításának (a továbbiakban: ADR) ellenőrzésére, melynek 

során 1740 ellenőrzött járműből 371 tartozott az ADR hatálya alá. Az ellenőrzött 

ADR-es járművekből 66 volt szabálytalan, 78 esetben került végrehajtásra telephelyi 

ellenőrzés, melyek során 8 telephely nem felelt meg az előírásoknak. A létfontosságú 

rendszerek és létesítmények azonosításával, kijelölésével kapcsolatosan nem érkezett 

az igazgatósághoz azonosítási jelentés, hatósági eljárást nem folytattak, továbbá 

szakhatósági megkeresés sem érkezett. 2015. december 31-ig hat esetben hajtottak 

végre kritikus infrastruktúrával összefüggő gyakorlatot melyek során a szolgáltatók, 

illetve az igazgatóság és szervezeti elemeinek szoros együttműködése keretében került 

végrehajtásra a villany a gáz, és a vízközműben keletkezett károk felszámolása. 

Hatósági ellenőrzések: 2015-ben 2208 ellenőrzésre került sor. Az ellenőrzések 

csaknem felét tűzvédelmi ellenőrzések tették ki, hasonlóan az előző évhez. A hatósági 

ellenőrzésekbe bevonásra kerültek a katasztrófavédelmi megbízottak, vízügyi 

referensek és a HTP állománya, valamint megelőző és figyelemfelhívó jelleggel az 

ÖTÉ-k és ÖTP-k. A főbb ellenőrzések: tűzvédelem területén járóbeteg ellátó 

intézmények, múzeumok, képtárak, erdő- és vegetáció területek, kéménytűz és CO 

mérgezést követő ellenőrzések, kéményseprő ipari közszolgáltatók, pirotechnikai 

tárolóhelyek, szabadtéri rendezvények ellenőrzése, szakmai felügyeleti ellenőrzés, 

oktatásszervezők ellenőrzése, piacfelügyeleti ellenőrzések hatósági és szakhatósági 

engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó szemlék. Az iparbiztonság területén ADR, RID, 

ADR telephelyi, strandok, fürdők, veszélyes üzemek, SKET gyakorlatok ellenőrzése, 

a polgári védelem területén az ellenőrzéseket a hatósági feladatokat is ellátó pv 

felügyelők, KVMB-sek végezték, befogadó helyek ellenőrzése, vis maior 

ellenőrzések, vízelvezetők ellenőrzése, védművek ellenőrzése, fák, fasorok 

ellenőrzése, víztározók ellenőrzése, KVT ellenőrzések, a vízügy felügyeleti 

kategóriába sorolt vízi létesítmények ellenőrzése, állattartó telepek ellenőrzése, 

barázdateknős leürítőhelyek, VKJ ellenőrzések, egységes környezethasználati 
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engedéllyel rendelkező telephelyek. Hatósági eljárások: 2015-ben összesen 2187 

hatósági eljárás került lefolytatásra. Szakterületenkénti bontásban: tűzvédelem terén 

tűzjelző, tűzoltó berendezés létesítés, tűzvizsgálati eljárás lefolytatása, tűzeseti 

hatósági bizonyítvány kiadása, irányított égetés engedélyezése, egyéb hatósági ügyek 

(tiltás, kötelezés), településrendezési eljárások, közérdekű bejelentések, panaszügyek 

kivizsgálása, hatósági felhívás kiadása, tűzvédelmi bírság kiszabása, 8 másodfokú ügy, 

iparbiztonság területén Horvátzsidány település hulladékszállítása átmeneti ellátás 

kijelölése és időtartamának 2016. szeptember 30-ig történő meghosszabbítása, 

veszélyes üzemek kisorolása (2 esetben) és alsó küszöbértékű üzem felső 

küszöbértékűbe történő átsorolása LINDE Zrt. Két üzem biztonsági jelentés, 1 üzem 

biztonsági elemzés benyújtására lett kötelezve, ADR és RID hatósági eljárások és 

bírságok, 27 másodfokú eljárás.  A vízügy terén vízjogi létesítési és üzemeltetési 

engedélyezés. Az év során 931 határozat került kiadásra. Kiemelt ügyekkel 

kapcsolatban 18 határozatot adtak ki. A határozatok ellen 12 fellebbezés, melyből 7 

esetben helybenhagyták döntésüket, supervisori ellenőrzések több szakterület, 

társhatóság és együttműködő szervezet bevonásával kerültek lefolytatásra (komplex, 

eseti és települési). Hatósági eljárásokat követően a felhívás, kötelezés és a 

szankcionálás eszközével több esetben éltek. 2015-ben összesen 169 db bírság került 

kiszabásra, több mint 46 millió Ft értékben. Az előző évhez képest jelentős mértékben 

több mint 50 %-kal több tűzvédelmi bírság került kiszabásra. Tűzvédelmi 

szakterületen legjellemzőbb bírságtípusok az alábbiak voltak: tűzokozás, tűzoltói 

beavatkozás vált szükségessé, irányított égetés tűzvédelmi szabályok megsértése, 

ellenőrzést követően feltárt szabálytalanságok. Iparbiztonsági szakterületen a bírságok 

száma és összege az előző évhez képest minimális emelkedést mutat. A bírságok 

jelentős részét közel 90 %-át ADR (közúti áruszállítás 63 db) tette ki, míg 5 esetben 

RID (vasúti áruszállítás) bírság került kiszabásra. Vízügyi szakterület vonatkozásában 

vízszennyezési, csatorna, közszolgáltatási, mulasztási, vízgazdálkodási, vízvédelmi és 

nitrát szennyezési bírság került kiszabásra több mint 10 millió Ft értékben. Az 

eljárások során 4 esetben éltek eljárási bírsággal a hatósággal nem együttműködő 

ügyfelek esetében. A megyei igazgatóságon mind a hat műveletirányító tiszti 

(főügyeletesi) hely feltöltésre került. Minden főügyeletes rendelkezik az előírt 

képesítésekkel. A munkaidejük a 24/72 szolgálati rend alapján történik. Január 19-én 

a főügyelet és a művelet irányítás a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység 

Irányító Központjába költözött a 2015. évi folyamatos és szakszerű előkészítő 

munkának köszönhetően. A Szombathely HIK számára a Körmendi Rendészeti 

Szakközépiskolával együttműködve négy operátor osztály kiképzését végezték el 110 

fő részvételével. A HIK összes operátora számára a műveletirányítási ügyeleten 400 

főrészvételével csoportos felkészítő foglalkozásokat tartottak. A Szombathely HIK-

ben napi 12 órában 15 napon keresztül segítették az operátorok munkáját. A 

Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat összes igénybevételére 160 esetben került sor, 

melyből káreseti tevékenységre 34 alakalommal került sor, gyakorlaton 18 esetben 

vettek részt. Ellenőrzéseik számát csökkentették 2015. évben 108 esetben végeztek 

szakmai ellenőrzéseket. Az előírt képesítéssel rendelkeznek szakembereik, az elmúlt 

év folyamán mindenki megszerezte a tűzvizsgálói képesítést. A Katasztrófavédelmi 

Műveleti Szolgálat az általános iskolákban megkezdte az iskolások felkészítését, 8 

intézmény 25 osztályában 525 tanuló katasztrófavédelmi felkészítését hajtották végre. 

A felkészítést ez évben is folytatni fogják. 
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              Ezt követően bemutatta a 2013., 2014. és a 2015. évi kiadási előirányzatok alakulását, 

a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2015. évi jármű-ellátottsági helyzetét, 

a járművek költségráfordításainak eloszlását. Az Informatikai Osztály a megyében 15 

telephelyen látja el feladatát (Igazgatóság, Vízügy, TIK, 3 KvK, 1 Őrs, 3 KvMB iroda, 

5 ÖTP). 7 darab fizikai, 3 darab virtuális, 2 darab terminál szerver üzemel. 299 darab 

számítógép (227 asztali, 24 ipari PC, 48 notebook), a szerver címtárában 222 

felhasználó van rögzítve. Összesen 315 darab EDR rádió (Vas MKI 216 darab, 5 ÖTP 

65 darab, 26 ÖTE 34 darab). A 2015. évben 10 ÖTE 12 darab EDR rádiót kapott. 174 

darab riasztó és tájékoztató eszköz, melyek közül csupán 14 darab (8 %) üzemképes. 

Az igazgatóság rendszeresített létszáma a szervezési állománytáblázat módosításának 

eredményeként – július 1-jei hatállyal – 362-ről 341-re módosult, azaz 21 státusz került 

elvonásra. Ez olyan szintű státuszelvonás volt az alapfeladat végrehajtására 

rendszeresített státuszok tekintetében, hogy kinevezési problémát is okozott a II. 

félévben. A státuszok megoszlásuk szerint: 119 tiszti, 195 zászlós-tiszthelyettesi, 16 

kormánytisztviselői és 11 közalkalmazotti. Az igazgatóság a szervezeti korszerűsítést 

követően az új struktúrához és az ehhez kapcsolódó feladatrendszerhez igazodva hajtja 

végre feladatait a 2015. január 1-jén és a 2015. július 1-jén hatályba lépett új szervezési 

állománytáblázat alapján. Az értékelt időszakban 97 fő tiszt, 202 fő zászlós és 

tiszthelyettes, 16 kormánytisztviselő és 14 közalkalmazott dolgozott az igazgatóságon.  

              Kiemelt figyelmet fordítanak a létszám- és bérgazdálkodásra annak érdekében, hogy a 

humán erőforrás gazdálkodás hatékony működtetésével a legoptimálisabb szervezet 

kerüljön kialakításra. Nagy eredménynek tekintik, hogy 2015-ben 6 fő zászlós és 

tiszthelyettes első tiszti kinevezésére, valamint 3 fő tűzoltó II. szakképzésen résztvevő 

hivatásos állományba vételére került sor a nehéz költségvetési helyzet ellenére. Az 

alapfeladatok eredményes végrehajtásához az állomány felelősségteljes, fegyelmezett 

helytállása megfelelő erkölcsi, morális hátteret biztosított. Ennek elismeréseként az 

állomány 24 %-a (77 fő) részesült dicséretben, jutalomban. A továbbiakban is nagy 

hangsúlyt fektetnek arra, hogy az alapfeladatot ellátó állomány egy-egy kiemelt 

káresemény felszámolása kapcsán tanúsított „hősies” helytállásáért soron kívül 

elismerésben részesüljön, ezzel is példát állítva társai előtt. Szólt a különböző 2015. 

évben végzett ellenőrzéseikről, amely összesen 494 volt. Az értékelt időszakban 4 

peres eljárás indult és 6 korábbi eljárással együtt jogerősen be is fejeződött, melyek 

közül az igazgatóság pernyertességével 6, míg pervesztesség megállapításával 4 

eljárás zárult. Fizetési meghagyás kibocsátására 2015. évben 4 esetben került sor. A 

fizetési meghagyásokkal szemben 1 kötelezett élt ellentmondással. Az igazgatóság a 

2015-ben 3 új együttműködési megállapodást kötött: a szakmai feladatok 

eredményesebb teljesítése érdekében a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű 

Zrt.-vel és az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel, 

valamint a Tevékenység-irányítási Központba történő költözéssel kapcsolatos 

feladatok végrehajtása érdekében a Vas Megyei Rendőr-főkapitánysággal. Az 

igazgatóság jelenleg 77 hatályos együttműködési megállapodással rendelkezik. 

Említést tesz még a sajtóban történt megjelenéseikről, a honlapra feltöltött cikkeikről. 

        Röviden kitér a 2016. év fő célkitűzéseire. Területi mentőcsoportok I. Vas megyei 

szakmai versenyére, a II. Vas Megyei Tűzoltó Találkozóra, az I. Országos Közúti 

Veszélyes Anyagot Szállítás Ellenőrzését Végzők versenyére, az Őriszentpéter ÖTE 

önállóan beavatkozásának megteremtésére, a Körmendi tűzoltólaktanya felújítására, a 
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parancsnoki állomány vezetői kompetenciájának erősítésére, az állomány 

egészségének megőrzésére, a hatósági feladatok magas színvonalának megőrzésére és 

végül az év közben jelentkező feladatok maradéktalan végrehajtására.  

 

Fülep Zoltán tű. ezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzoltósági 

Főosztályának vezetője köszönti a testületet. Megköszöni a Vas Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatósággal való szoros és érdemleges együttműködést.  

 

Szijártó László tanácsnok szól arról, hogy ő napi kapcsolatban van az igazgatóság vezetőivel 

és a kirendeltségek vezetőivel is. Köszöni a munkájukat és gratulál a sok kitüntetéshez, 

amellyel a munkájukat elismerik, többek között a közgyűlés elnökének is. Felajánlja 

továbbra is a segítséget. 

 

Lábodi Gábor képviselő szintén köszönetet mond a végzett munkájukért a szentgotthárdiak 

nevében is. A körmendi gépparkkal kapcsolatban érdeklődik, nevezetesen a magasból 

mentő gépjárművel kapcsolatban arról, hogy valóban elkerül-e Körmendről. Ha 

Szombathelyre kerülne a gépjármű, akkor ez Szombathelyről történő indulásnál fél 

órával több kivonulást jelentene.  

 

Fehér László frakcióvezető szintén a köszönet hangján szól. Elmondja, hogy Magyarországon 

a tűzoltók és a mentősök a legnépszerűbbek. Beszámol arról, hogy Celldömölk város 

vásárolt egy 32 méter magas tűzoltó autót. A kiemelt besorolásuk miatt megvették és 

átadták a katasztrófavédelemnek működtetésre. Celldömölk határában van egy 

olajtározó, ami a stratégiai készletet hivatott biztosítani. A városban ezért minden 

évben van kiemelt gyakorlat. A tároló tulajdonképpen Kemenesmihályfán van. A 

városban a befolyó iparűzési adó drasztikusan lecsökkent. Kezdeményezni fogják a 

BM-nél a közigazgatási terület módosítását, ha nem sikerül az 50-50 %-os 

finanszírozás biztosítását elérniük. Kéri a közgyűlés elnöke segítségét is.  

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke elmondja, hogy ő nem értett egyet a gigaberuházással. 

Nem illik ez a tározó Kemenesaljára, s a fejleszteni kívánt turizmusba sem illik bele. 

Úgy gondolja azonban, hogy a két településnek kell megegyeznie abban, hogy a tároló 

hova tartozzon. Ebbe ő nem kíván beleszólni.  

 

Erdélyi Krisztián, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója válaszol a 

felmerült kérdésekre. Kitér arra, hogy szoros felügyelet alatt tartják a működtető céget, 

de a közigazgatási helyzet nem az igazgatóságuk ügye. Körmenden marad a létra, de 

egy kis üzemelési probléma van vele, amelyet helyre kell hozni. Elmondja, hogy ha 

üzemképes lesz, akkor is Körmenden fog maradni továbbra is 
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Király Sándor sárvári lakos megkérdezi, hogy az igazgatóság rendelkezik-e levegő 

szennyezettséget mérő készülékkel. 

 

Erdélyi Krisztián, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója elmondja, 

hogy katasztrófavédelmi mobil labor áll rendelkezésükre, de ez nem kifejezetten a 

levegő szennyezettségének a mérésére van. 

 

Király Sándor sárvári lakos szól arról, hogy 10 éve folytat harcot azért, mivel a 

szomszédságában - véleménye szerint - „bérégetés” folyik, amely szennyezi a 

levegőt. Ez egy szolgáltatás, egy új iparág, amelynek véget kell vetni. A 

polgármesternél is járt, aki azt tanácsolta neki, hogy méresse meg a 

légszennyezettséget a saját költségére. Nem tudnak szellőztetni, mivel a nap bármely 

szakában történhet égetés. Asztmás az unokája. Járt már az ÁNTSZ-nél is. A 

rendőrségen is volt. Egyedül azonban nem tudja bizonyítani állítását. Mindenki tud 

róla, s mégsem történik semmi ellene. Szól arról, hogy Sárvár üdülőváros lett, s a 

kórház területén van eldugva a mérőkocsi. Kitér a kertekben folyó égetésekre is. 

Érdeklődik arról, hogy hol lelhető fel még ilyen mérőkészülék.  

 

Erdélyi Krisztián, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója válaszol a 

felmerült kérdésekre. Két területet érintett a kérdező. A szabadtéri égetés ellen 

komoly harc folyik. Megyénkben nem is jellemző szerencsére. Szabályozva van. Az 

otthoni égetéssel kapcsolatban pedig elmondja, hogy nem tudnak mindenhol ott 

lenni, s figyelni, hogy ki mit éget el. Véleménye szerint a probléma jegyzői 

hatáskörbe tartozik. Javasolja, hogy állítását fényképekkel is támassza alá az 

állampolgár.  

 

Király Sándor sárvári lakos úgy véli, hogy égésmintát tudnának venni. Utólag is meg tudják 

állapítani, hogy mi okozta a tüzet. Meg kell ezt oldani, mivel ez egy új probléma. 

Mindenkinek joga van a jó levegőhöz. Kéri, hogy történjen előrelépés a vázolt 

ügyben. 

 

Erdélyi Krisztián, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója szól arról, 

hogy a mintavétel döntések alapján történik. Halál esetén más a helyzet. A vizsgálat 

nagyon költséges. Nem ezzel kellene kezdeni. Javasolja, hogy a beadványt írják alá 

többen is, ha az égetés másokat is zavar. 

 

Fehér László frakcióvezető jelzi, hogy már 1994-ben állt az olajtározó. Ő csak a problémára 

akarta ráirányítani a figyelmet. 
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Pajor András frakcióvezető javasolja, hogy Király Sándor sárvári lakos a jövő héten keresse 

meg őt Sárváron. Megjegyzi, hogy a város gyógyhely lett, azért ott van a mérőkocsi 

elhelyezve, ahol elsősorban szükség van rá. Kéri, hogy a panasznak legyen azonban 

írásos nyoma. 

 

Lábodi Gábor képviselő szól arról, hogy Bana Tibor országgyűlési képviselő kérdezte meg a 

parlamentben, hogy a körmendi magasból mentő gépjárműnek mi lesz a sorsa, s a BM 

államtitkára erősítette meg, hogy elkerül Körmendről. 

 

(Tausz István képviselő kiment a teremből.) 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke további szóbeli kiegészítés, kérdés hozzászólás nem 

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

 

24/2016. (IV. 28.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2015. évben végzett 

munkájáról szóló tájékoztatót – köszönettel – tudomásul veszi. 

 

Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

 

6. tárgysorozat tárgyalása 

Tájékoztató a Vas Megyei Turizmus Szövetség 2015. évi tevékenységéről és a 2016. évi 

tervezett tevékenységeiről 

 

(Tausz István képviselő visszajött a terembe.) 
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Szendi Katalin, a Vas Megyei Turizmus Szövetség Elnökségének tagja rövid szóbeli 

kiegészítést fűz az előterjesztéshez. Tájékoztatja a testületet arról, hogy 2013-ban 

fogalmazódott meg az együttműködés gondolata, s 2014-ben jött létre a megyében a 

turizmus szövetség. Tagjai az érintett szervek, szervezetek. Munkacsoportokban 

kezdtek dolgozni.  

 

Kevy Albert, a Vas Megyei Turizmus Szövetség alelnöke köszöni a megyei önkormányzat 

konstruktív és hatékony hozzáállását a turizmus szövetség munkájának segítéséhez, 

különösen dr. Kondora Bálint alelnök aktivitását. A cél az együttműködés fokozása 

lesz a turisztikai ágazatok között: vízi turizmus, gyalogos turizmus, kerékpáros - és 

esetleg a lovas turizmus összekapcsolása. A határokon átnyúló kapcsolatokat is ki 

kellene terjeszteni. Az egészségturizmust és a szelídturizmust is össze lehetne 

kapcsolni. Nem csak a Rába folyóval, hanem akár a Mura folyóval is kellene 

foglalkozni. Mindenképpen foglalkozni kell azzal, hogy a megye turisztikai 

attrakcióit hova vigyük el és milyen csomagolásban. 

 

Szijártó László tanácsnok bejelenti a testületnek, hogy a tájékoztatót a bizottságuk 

megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta. A bizottság megállapította, hogy a turizmus 

a megyében stratégiai ágazat.  

 

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

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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

 

 

 

25/2016. (IV. 28.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Turizmus Szövetség 2015. évi tevékenységéről, és a 

2016. évi tervezett tevékenységéről szóló tájékoztatót – köszönettel – tudomásul veszi. 

Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő: azonnal 
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A 7. tárgysorozat tárgyalása 

Beszámoló a TOP aktualitásairól és a Vas Megyei Önkormányzat részvétele az Operatív 

Programban 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke megjegyzi, hogy a pályázatoknál az első finiselés 

megy. Szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot. 

 

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

 

 

 

26/2016. (IV. 28.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Területi Operatív Program aktualitásairól szóló beszámolót 

jóváhagyja. 

 

Felelős:  közgyűlés elnöke  

Határidő:  azonnal 

 

 

 

A 8. tárgysorozat tárgyalása 

Transznacionális projekt önerejének biztosításáról 

8/a. „GAMING” projekt INTERREG EUROPE nemzetközi pályázat önerejének 

biztosításáról 

 

Dr. Balázsy Péter megyei jegyző bejelenti, hogy a tárgysorozat keretében négy pályázat 

benyújtásához szükséges önerő biztosításáról kell döntést hozni a testületnek. 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke további szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem 

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 
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27/2016. (IV. 28.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés  

a.) jóváhagyja, hogy a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal belga, spanyol, román, görög, 

szlovén, olasz, finn partnerséggel pályázatot nyújtson be a ”GAMING” projektre úgy, 

hogy abban a hivatal 2016-2019. évi költségvetéseiből legalább 7.500 Euro bér és dologi 

kiadás elszámolásra kerüljön; 

b.)  a legfeljebb 7.500 Euro összegű önerőt a 2016. évi, 2017. évi, 2018. évi és 2019. évi 

költségvetésében biztosítja;  

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

önerő összegét. 

 

Felelős:  megyei jegyző  

Határidő:  azonnal 

 

 

 

8/b. „ProCHESS” projekt INTERREG EUROPE nemzetközi pályázat 

önerejének biztosításáról 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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

 

 

 

28/2016. (IV. 28.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés  

 

a.) jóváhagyja, hogy a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal olasz, spanyol, lengyel, görög, 

szlovén, lett, bolgár partnerséggel pályázatot nyújtson be a ”ProCHESS” projektre úgy, 
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hogy abban a hivatal 2016-2019. évi költségvetéseiből legalább 7.500 Euro bér és dologi 

kiadás elszámolásra kerüljön; 

b.)  a legfeljebb 7.500 Euro összegű önerőt a 2016. évi, 2017. évi, 2018. évi és 2019. évi 

költségvetésében biztosítja;  

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

önerő összegét. 

 

Felelős:  megyei jegyző  

Határidő:  azonnal 

 

 

 

8/c. A „RuralScapes” projekt INTERREG EUROPE nemzetközi pályázat 

önerejének biztosításáról 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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

 

 

29/2016. (IV. 28.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés  

 

a.) jóváhagyja, hogy a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal olasz, francia, portugál, görög, 

lett, holland partnerséggel pályázatot nyújtson be a „RuralScapes” projektre úgy, hogy 

abban a hivatal 2016-2019. évi költségvetéseiből legalább 7.500 Euro bér és dologi 

kiadás elszámolásra kerüljön; 

b.)  a legfeljebb 7.500 Euro összegű önerőt a 2016. évi, 2017. évi, 2018. évi, 2019. évi és 

2020. évi költségvetésében biztosítja;  

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

önerő összegét. 

 

Felelős:  megyei jegyző  

Határidő:  azonnal 
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8/d. A „SEA-Stainable” INTERREG EUROPE nemzetközi pályázat önerejének 

biztosításáról 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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

 

 

 

30/2016. (IV. 28.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés  

 

a.) jóváhagyja, hogy a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal olasz, francia, portugál, görög, 

lett, holland partnerséggel pályázatot nyújtson be a „SEA-Stainable” projektre; 

b.) a legfeljebb 7.500 Euro összegű önerőt a 2016. évi, 2017. évi, 2018. évi, 2019. évi és 

2020. évi költségvetésében biztosítja úgy, hogy abban a hivatal 2016-2019. évi 

költségvetéseiből legalább 7.500 Euro bér és dologi kiadás elszámolásra kerüljön; 

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

önerő összegét. 

 

Felelős:  megyei jegyző  

Határidő:  azonnal 

 

 

 

A 9. tárgysorozat tárgyalása 

Alapítványi támogatásokról 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 
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31/2016. (IV. 28.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés  

 

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

Alapítvány részére a 2016. május 6-8. között megrendezésre kerülő IV. ÖKO-

MAJÁLIS környezetvédelmi rendezvénysorozat lebonyolítására 150.000,- Ft, a II. 

János Pál Szakkollégiumért Alapítvány részére a 2016. április 21-én megrendezésre 

kerülő Támogató Est támogatói jegy vásárlására 50.000,- Ft, a dr. Lenarsich Imre 

Helytörténeti és Gyűjteményi Alapítvány részére dr. Lenarsich Imre síremlékének 

felújítására, emléktábla készítésére, valamint a síremlék és emléktábla ünnepélyes 

átadása alkalmából tartandó ünnepség lebonyolítására 50.000,- Ft, a Mazsorett 

Alapítvány részére az olaszországi Nemzetközi Összművészeti Fesztiválon való 

részvételre 50.000,- Ft, továbbá az Őrállók Alapítvány részére az V. Őrállók Napja 

rendezvényeinek lebonyolítására 50.000,- Ft, valamint a civil alap keret terhére 

Szentjánosbogár Alapítvány gyermeknapi juniális szervezésére 50 ezer Ft , Mozdulj 

Alapítvány színjátszó találkozó szervezésére 30 ezer Ft támogatást biztosít.  

 

2.  Felkéri elnökét a támogatási szerződések aláírására.  

 

Felelős:  közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

(Majthényi László, a közgyűlés elnöke zárt ülés tartását rendeli el 10.27 órakor a 10-13. 

tárgysorozatok tárgyalására.) 

 

 

 

A zárt ülés döntései az alábbiak: 

 

32/2016. (IV. 28.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés „Gayer Gyula Emlékplakett”-et adományoz 

 

1. Kiss Noémi 
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2. Illés Péter Gábor 

3. Németh Imre 

4. Dr. Kúti Zsuzsanna  

5. Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi Központ Közhasznú Alapítvány 

 

részére. 

 

Felelős:           a közgyűlés elnöke 

Határidő:       a Környezetvédelmi Világnap 

 

 

 

33/2016. (IV. 28.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés   

 a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szombathelyi Csoportja részére fennállásának 25.,  

 a Vas Megyei Honismereti Egyesület megalakulásának 25. évfordulója alkalmából 

utólagos jóváhagyással 

 a celldömölki Liszt Ferenc Vegyeskar fennállásának 50.,  

 a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Központ Közhasznú Alapítvány alapításának 

10., továbbá   

 Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Nyugdíjas Szövetsége 

megalakulásának 25. évfordulója alkalmából     

 

elismerő oklevelet adományoz.  

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:      a jubileumi évfordulók napja  

 

 

 

34/2016. (IV. 28.) számú határozat 
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A Vas Megyei Közgyűlés a Rendészeti Szakbizottsága tagjává a megyei rendőr-főkapitánnyal 

együtt, - Krug Gusztáv és Palotás József egyidejű felmentése mellett – Bedi Ákost, a Vas 

 


