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Készült: 2016. május 31-én 10.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott nyílt üléséről 

 

Jelen vannak: Bálint András, Básthy Béla, Dr. Kondora Bálint, Lábodi Gábor, Majthényi 

László, Marton Ferenc, Nagy Gábor, Dr. Németh Kálmán, Pajor András, Rába 

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

 

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

megyei aljegyző, dr. Balogh János r. vezérőrnagy, az országos rendőrfőkapitány 

helyettese, a Készenléti Rendőrség parancsnoka és dr. Tiborcz János r. 

dandártábornok, Vas megye rendőr-főkapitánya és helyettesei, továbbá  Vas megye 

városainak rendőr-kapitányai, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgatója (a 2. tárgysorozatnál), dr. Huszár Lilla PhD, a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltsége igazgatója (a 4. 

tárgysorozatnál), Rodler Tamás, a Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási 

Főosztály Közfoglalkoztatási Osztály vezetője (az 5. tárgysorozatnál), valamint dr. 

Palotai Péter és Polgár András, az önkormányzati hivatal csoportvezetői, Vidos 

László, a Vas Megyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat elnöke; 

További résztvevők: Kuttorné Taletovits Klára jegyzőkönyvvezető, valamint 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, 

nevezetesen 13 fő képviselő van jelen, Fehér László István, továbbá Gagyi Levente 

képviselők igazoltan vannak távol. Napirend előtti felszólalásra senki nem 

jelentkezett, ezért szavaztat az ülés tárgysorozatáról. 

 

A testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 
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36/2016. (V. 31.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés az ülés tárgysorozatát az alábbiakban állapítja meg: 

 

Nyílt ülés keretében tárgyalja: 

 

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

2. Beszámoló Vas megye közbiztonságának 2015. évi helyzetéről, a közbiztonság 

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

rendőrség és az önkormányzatok kapcsolatáról, együttműködéséről 

3. Tájékoztató a legnagyobb árbevétellel bíró Vas megyében működő gazdasági társaságok 

társadalmi A 2015. évi munkaerő-piaci helyzet bemutatása Vas megyére vonatkozóan 

4. szerepvállalásáról a civil szféra támogatása terén, pályázati lehetőségek a fenti cégekhez 

5. A gyermekvédelem, a gyermekvédelmi intézmények helyzete Vas megyében 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

7. A köztisztviselők díjazásáról és egyéb juttatásairól, támogatásairól szóló rendelet 

módosításáról 

8. Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása keret terhére pályázat 

benyújtására 

9. A megyei önkormányzat európai uniós támogatási szerződéseivel kapcsolatos 

projektmenedzsment és előkészítési feladatok költségeinek finanszírozása érdekében 

megelőlegezési kérelem benyújtására 

10. Alapítványi támogatásokról 

 

Zárt ülés keretében tárgyalja: 

 

11. Elismerő oklevelek adományozásáról 

12. Az Integrált Területi Program megvalósítása érdekében létrehozandó Döntés-előkészítő 

Bizottságba történő delegálásról, valamint megyei döntés-támogató bizottság 

létrehozásáról. 

 

 

 

Az 1. tárgysorozat tárgyalása 

Beszámoló a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről 

 

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

ülést megelőzően került kiosztásra. Szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
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A testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

37/2016. (V. 31.) számú határozat 

 

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

készített beszámolót tudomásul veszi. 

 

 

 

A 2. tárgysorozat tárgyalása 

Beszámoló Vas megye közbiztonságának 2015. évi helyzetéről, a közbiztonság 

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

rendőrség és az önkormányzatok kapcsolatáról, együttműködéséről 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke köszönti dr. Balogh János r. vezérőrnagyot, az 

országos rendőrfőkapitány helyettesét, a Készenléti Rendőrség parancsnokát és dr. Tiborcz 

János r. dandártábornokot, Vas megye rendőr-főkapitányát, továbbá helyetteseit, Vas megye 

városainak r. kapitányait és Erdélyi Krisztiánt, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgatóját.  

 

Dr. Tiborcz János r. dandártábornok, Vas megye rendőr-főkapitánya szóbeli kiegészítést 

fűz a tárgysorozathoz. Tájékoztatja a testületet arról, hogy az előző év három okból is 

különleges év volt, de összességében az évtizedes hagyományoknak megfelelően 

alakult. A három ok: 1. az illegális migráció egészen új irányt vett, 2. a szolgálati 

törvény is megújult és 3. négy épületük felújítása fejeződött be. Ezen három okról már 

az előző közgyűléseken beszélt. Az évtizedes hagyományokkal kapcsolatban viszont 

elmondja, hogy tovább csökkent a Vas megyében regisztrált bűncselekmények száma. 

Az országban ismertté vált bűncselekmények 19,5 %-a történt a megyénkben. Hat 

esztendeje immár 2 % alatt van ez a mutatószám. A nyomozás eredményességi 

mutatóban 9,4 %-os javulást értek el, ezzel az országos harmadik helyen vannak úgy, 

hogy az első helyezett 0,1 % ponttal, a második helyezett pedig 0,3 % ponttal volt csak 

jobb náluk. A felderítési mutatóban az országos első helyen végeztek. Az országos 

rendőrfőkapitány 2016. február 27-i értékelése alapján Vas megye kimagaslóan 

teljesített. A Szombathelyi Rendőrkapitányság a 23 megyei jogú város közül mind a 

nyomozás, mind pedig a felderítési mutató tekintetében az első helyen végzett. 

Csökkent a megyében a kiemelt és a közterületen elkövetett bűncselekmények száma, 

a megye részesedési aránya 1,8 %-os. A kármegtérülési mutatóban országosan a 

harmadik helyen végeztek. A tavalyi év során megduplázódott és elérte a 11 %-ot a 

216 településből azon települések száma, ahol egyáltalán nem volt bűncselekmény. 10 

alatti bűncselekmény a települések 65 %-án volt, 20 alatti pedig a települések 16 %-
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án. Ez azt jelenti, hogy tavaly tovább nőtt azon települések száma, amelyeknél a 

bűnözés csökkent. 40 feletti a bűncselekmények száma 13 városból 11-ben. Ez egy 

kriminológiai alaptételt igazol, miszerint a bűnözés alapvetően a városokra 

koncentrálódik. Néha úgy kell fogalmaznia, hogy a közlekedési baleseti helyzettel 

nekik többet kell foglalkozniuk, mint a bűnözési helyzettel. Csökkent ugyan a 

közlekedési balesetek száma az elmúlt esztendőben, de amíg közlekedési balesetben 

2014-ben 15-en vesztették életüket, addig 2015-ben ez a szám 22-re emelkedett, s 

sajnos elmondható, hogy a helyzet idén sem javul. Egészen döbbenetes, hogy a 

kerékpárosok által okozott balesetek száma tekintetében három éven keresztül a 

harmadik helyet foglalták el, s előző évben pedig a második helyre kerültek, de az idén 

ismét a harmadik helyre csúsztak vissza. A kerékpárosokkal rengeteg problémájuk 

van. A turizmussal kapcsolatban elmondja, hogy az döntően meghatározó tényező a 

megye gazdaságára vonatkozóan. Nem a nyári hónapokra koncentrálódik, hanem 

január 1-jétől december 31-ig bezárólag, különösen a gyógyfürdőknek köszönhetően, 

de számos más területén is a megyének. Sikerült olyan közbiztonságot teremteni, hogy 

a vendégek száma növekedett. Itt nem csak Sárvárra és Bükre gondol. Az év első négy 

hónapjában a bűncselekmények száma az előző évihez képest csökkent. Az 

önkormányzatokkal való kapcsolattartással kapcsolatban pedig elmondja, hogy már 

csak Szombathelyen van vissza a városi kapitány beszámolója, a többi városban már 

megtörtént és összesen 1 nem szavazat volt a beszámolókat illetően. Köszönetet mond 

az önkormányzatoknak a segítő munkájáért és a támogatásaikért. A közbiztonság 

ugyanis nem egy személyes feladat. Közösen lehet csak ilyen közbiztonságot 

teremteni. 

 

dr. Balogh János r. vezérőrnagy, az országos rendőrfőkapitány helyettese, a Készenléti 

Rendőrség parancsnoka szóbeli kiegészítést fűz az elhangzottakhoz. Erősíti Tiborcz 

tábornok beszámolóját nevezetesen azzal, hogy az országban a legoptimistább 

elvárásokat is felülmúlta a bűncselekmények száma. A felderítési arány pedig 54 % 

volt. Szól arról is, hogy a ’90-es évek elején, amikor még nyomozóként dolgozott, a 

legelérhetetlenebb vágyálomnak tűnt a 30 %-os felderítési arány elérése. Ehhez képest 

most úgy gondolja, hogy a rendőrség teljesítménye vállalható. Minden második 

bűncselekmény felderítésre kerül. A kiemelt bűncselekményeknél ez az arány 2/3-os, 

a közterületi rablásoknál ¾-es, az emberöléseknél 90 %-os. Úgy véli, hogy sok munkát 

fektet be a rendőrség a felderítésbe. Az elért eredményeket azonban nem csak 

sajátjuknak tekinti, hanem közös eredménynek, amelynek részese a lakosság, a 

különböző hatóságok, stb. Az eredmények tehát közösek, és ehhez kéri a testület, 

valamint rajta keresztül a lakosság támogatását is a jövőben.  

 

Básthy Béla, a Rendészeti Szakbizottság elnöke tájékoztatja a testületet arról, hogy a 

Rendészeti Szakbizottság március 10-i ülésén tárgyalta a tárgysorozatot. A bizottsági 

tagok aktívan végezték a munkát. A beszámoló pozitív mutatói nem csak a 

polgárosultság Vas megye jobb helyzetének következménye, hanem a rendőrség 

munkájának is tekinthető. A szakbizottság összetétele rendkívül összetett, de mindig 

az derül ki, hogy a közvetlen kapcsolatok gazdagítják csak a munkát. Beszámol a 

szakbizottság által végzett sokoldalú munkáról, s megköszöni a rendőrség munkáját.  
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Rába Kálmán frakcióvezető köszönetet mond a rendőrségnek azért a munkájáért, amit annak 

érdekében végez, hogy biztonságban élhessünk. Bátorságot, kitartást és elhivatottságot 

igénylő szakma. A beszámolóval kapcsolatban elmondja, hogy őt a statisztikai adatok 

nem hozzák lázba. Nem azért, mert ellendrukker. Csak és kizárólag az érdekli, hogy 

amikor elengedi a gyerekét reggel iskolába, akkor ne találkozzon olyan emberekkel a 

közterületen, akik nem oda valók. A Vas megyeieknek is ez fontos, s nem a statisztika. 

Fontosnak tartja a rendőrség és a lakosság közötti bizalmi kapcsolatot, amelyet úgy 

gondol, hogy jelen pillanatban nem a legmegfelelőbb. Nem sírja vissza a „Rákosi 

érát”, bár úgy gondolja, hogy sokan tesznek azért, hogy abba az irányba menjünk el. 

Pár évtizeddel ezelőtt, ha egy rendőr megjelent az utcán, az emberek kihúzták magukat 

abban bízva, hogy nem fog bűncselekmény történni. Napjainkban a rendőr 

megjelenésekor az emberek arra gondolnak, hogy mikor és miért mekkora bírságot 

kaphatnak. Nyilván nem egyszerű a helyzet azért, mivel a központi elvárások a 

rendőrségre teszik azt a terhet, hogy a költségvetéshez hozzá kell járuljanak. Ha nem 

is közvetlenül, de közvetve ez igaz, bár ezt nem szokták elismerni. A rendőrségi 

reformokról szól, azon belül is a fő mumusról, a traffipaxról. Véleménye szerint, ha a 

Magyar Kormány ugyanúgy próbálná megreformálni az egészségügyet, mint a 

traffipax rendszert, akkor a magyar nyugdíjrendszer nem ötven éven belül, hanem 

bizonyára tíz éven belül összeomlana. Úgy véli, hogy a kiépített traffipax rendszer, ha 

nem is példátlan, de arcpirító. Kiválóan működik. Hozzászólását három szóval zárja: 

egészség, becsület és megbecsülés. Ezt kívánja a rendőröknek is. 

 

Lábodi Gábor képviselő megkérdezi a kábítószerrel kapcsolatban, hogy mi hiányzik ahhoz, 

hogy a designer drogokat fogyasztók büntethetők legyenek. A másik felvetése pedig 

az illegális migrációval kapcsolatos. Szól arról, hogy a szentgotthárdi menekülttábor 

működésétől az időjárás mentette meg az ott élőket. Bízik abban is, hogy a körmendi 

tábor is mihamarabb bezárásra kerül. Örül annak, hogy a Készenléti Rendőrség nagy 

számban jelen van a helyszínen. A lakosság kérését tolmácsolja, ugyanis azt szeretnék, 

hanem gépkocsival, hanem gyalogosan járőröznének elsősorban, főként a kiemelt 

helyeken. Kéri, hogy válaszoljanak arra a pletykaszintű hírre, hogy a Készenléti 

Rendőrséget el fogják vezényelni Körmendről, s csak a helyiek maradnak. 

 

Szabó Lajos képviselő megköszöni a rendőrség mindenkor végzett munkáját. Sok beszámolót 

hallva megállapítja, hogy Vas megye a „béke szigete”. Ma már hajlamosak vagyunk 

az emögött rejlő munkát nem észrevenni. Két kritikát szoktak a rendőrséggel 

kapcsolatban megfogalmazni: mégpedig azt, hogy túl lojális, másrészt pedig túl 

szigorú, túlkapások vannak. E kettő között kell a középutat megtalálniuk. Az illegális 

migrációval kapcsolatban elmondja, örül annak, hogy ez nem lett az aktuálpolitika 

témaköre, mert itt Vas megyében ebből nem szabad politikai tőkét kovácsolni 

senkinek. A kormánynak megvan minden eszköze a kérdés kezeléséhez. A történelem 

fogja majd megítélni, hogy kinek volt ebben a kérdésben igaza. Sok sikert kíván a 

rendőrség további munkájához. A természetes nyugalmi állapotot úgy szeretné, ha 

érzékelné a lakosság, mintha a rendőrség nem is dolgozna.  

 

Pajor András frakvcióvezető megállapítja, hogy a Jobbik már kicsit disztingváltabban 

fogalmaz a statisztikákat illetően. Elmondja, hogy ő is vezette tíz éven keresztül a 

Rendészeti Szakbizottságot, s a statisztikai adatok objektívek, eszerint lehet csak 
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megítélni a valós helyzetet. A másik pedig a helyi társadalom megítélése. Rába 

Kálmán által felsorolt jelenségek sem csak rendészeti kérdések, hanem szélesebb körű 

társadalmi jelenségek. Valóban fiatal a közrendvédelmi állomány. Úgy véli, hogy a 

rendőr megjelenésekor a lakosság sem a büntetésre fog gondolni, hanem arra, hogy 

esetleg milyen hibát követett el. A közlekedési szabályok ismerete sem csak rendészeti 

kérdés. Frakciója nevében megköszöni a rendőrség munkáját.  

Dr. Németh Kálmán képviselő a Polgármesterek Vas Megyéért Egyesület nevében mondja el 

véleményét, miszerint a Vas Megyei Rendőrkapitányság jó munkát végez, s a 

közbiztonság is jó a megyében. További erőt, egészséget és kitartást kíván a jövőbeni 

munkájukhoz is. 

 

Nagy Gábor tanácsnok szól arról, hogy a körmendi képviselő-testület a rendőrséggel karöltve 

minden szükséges intézkedést megtesz a migránsokkal kapcsolatosan. Véleménye 

szerint az állomás és a Tesco környékén lehetne még járőrözni a nagyobb biztonság 

érdekében, illetve a biztonságérzet növelése érdekében. Úgy véli, hogy a mozgásuk is 

szabályozva van a migránsoknak, mert csoportosan közlekednek. Rendszerbe állt a 

kamerarendszer is, ami biztosítja a lakosság nyugalmát. Szerinte a Jobbik képviselői 

valami történésre várnak, de úgy véli, hogy nem fog semmi sem történni. Megköszöni 

a rendőrségnek a végzett munkájukat. 

 

Lábodi Gábor képviselő reflektál Nagy Gábor tanácsnok hozzászólásra. Ők semmiféle balhéra 

nem várnak. Sőt, ha rajtuk múlna a migráns kérdés, akkor nem lennének az országban, 

sőt még a határőrséget is visszaállítanák. Kikéri magának képviselőtársa feltételezését. 

 

Básthy Béla a Rendészeti Szakbizottság elnöke most magán emberként szólal fel. Elmondja, 

hogy a rendőrség bizalmi indexe 74 %-os volt. Ebben a migránsválság még talán nem 

is volt benne, ezért talán még javult is azóta. A legmagasabban mindig a tűzoltók 

végeznek. Javasolná Rába Kálmánnak, hogy az objektív felelősség bevezetése óta, 

hogy tekintse meg egyszer a rendőrségnél az ellenőrző rendszert, s akkor meglátja, 

hogy igen is bizonyíthatóan van szerepe a baleseteknél a gyorshajtásnak. A traffipax 

egy műszaki eszköz, de az egészség megőrzése érdekében tett intézkedések is legalább 

olyan fontosak. Van azért néhány dolog az egészségügyben is, amit közel tökéletesre 

sikerült fejleszteni. Ezen területek összehasonlítása egyáltalán nem csökkenti a 

másikét.  

 

Nagy Gábor tanácsnok nem kíván Lábodi Gábor képviselővel vitatkozni, hiszen egyébként is 

jó kapcsolatban vannak, de ő is megijed egy-egy migránstól, ha megjelenik. A 

szervezett tüntetésen is csak nagyon kevesen vettek részt. Ott is szinte vizionálták azt, 

hogy mi van akkor, ha valamit történik. Hát ne történjen! Szinte már annyi rendőr van 

jelen, hogy a lakosságra terelődik rá a tevékenységük. 

 

dr. Tiborcz János r. dandártábornok, Vas Megye Rendőr-főkapitánya válaszol a 

felvetésekre. Elmondja, hogy abban a szerencsés helyzetben van, hogy politikával nem 

foglalkozhat, főleg nem az egyenruhájában. Magánemberként lenne véleménye, de 
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gyanítja, hogy akkor őt ide meg sem hívták volna. Szól arról, hogy a statisztikáról 

szinte minden évben polemizálnak Rába Kálmán frakcióvezetővel. Hozzá tartozik 

ahhoz, hogy beszámoljanak, mert egyfajta fokmérő. Vas megyében nyugodtan 

elengedheti a gyermekét, mert van olyan közbiztonság. A közvélemény kutatások 

szerint a rendőrségnek magas a bizalmi indexe. Sokszor az első helyen áll. Sok a 

traffipax. Visszautal a balesetben elhunytak számára. Elmondja, hogy ebből egy is sok. 

Sőt sok közülük a vétlen fél. Az ittas vezetők aránya 10 % alá csökkent. A balesetek 

zömét azonban a gyorshajtók okozzák. Az objektív felelősség elvének alkalmazása 

következtében fokozatosan csökken a gyorshajtás. Mindegy, hogy minek okán, a 

lényeg az, hogy csökken. A közlekedési szabályokat betartókat még soha nem 

büntették meg. A túlnyomó szükség betartja a szabályokat, de még mindig nem 

mindenki. a baleseteket elsősorban a gyorshajtók, az ittas vezetők okozzák, s szerepe 

van még benne az előzéseknek is. A rendőrség nem bírság behajtó szervezet, mert 

ebből nem kap vissza egyetlen fillért sem. Rá kell azonban valamivel szorítani a 

közlekedőket a szabályok betartására. A megbecsülésről elmondja, hogy teljesítmény 

arányos juttatás került bevezetésre az új szolgálati törvény alapján. Eszerint Vas megye 

szép juttatásban részesült, mivel az országos rendőr-főkapitány kimagaslónak értékelte 

a munkájukat. A kábítószer valóban gond, de ezt nem a rendőrségnek kell megoldani. 

Véleménye szerint ezt a szülőnek kell észrevenni. A jogalkotás menni tud az ilyen 

jellegű bűnözés után is. Valóban komoly probléma ez Magyarországon is. Nem a 

fogyasztók irányába vitték el a bűnüldöző tevékenységüket, hanem a terjesztők 

irányába. Ez azonban egy óriási üzlet. Sajnos olyan, mint a partizántevékenység, ha 

egy meghal, kettő rögtön a helyére áll. Nem döngethetik ugyan a mellüket, de szép 

eredményeket értek el ezen a területen is. Ebben alapvetően azonban nem rendészeti 

megoldás van. A körmendi befogadó állomást nem a rendőrség működteti, de soha 

nem látott rendőri jelenlét van Körmenden. A Készenléti Rendőrség jelen van, nem 

tud arról, hogy levonulnának, de meg tudnák oldani maguk is a helyzetet. Nem csak 

egyenruhás állomány, hanem civil ruhás is van jelen. Rendőri intézkedések nem voltak 

– két kivételtől eltekintve -. Folyamatosan jelen vannak a Tesco-nál, a vasútállomáson, 

a buszpályaudvaron is. Volt egy lakossági fórum Körmenden. Az egyik hozzászóló azt 

mondta, hogy túl sok a rendőr Körmenden. Akkor most el kell dönteni, hogy sok, vagy 

kevés. A megszokott közbiztonságot Körmenden most is biztosítani tudják. Aki itt él 

Vas megyében, az megszokta a jó közbiztonságot.  Minden elvárásnak ők sem tudnak 

megfelelni. Az itt élők biztonságérzete a legjobb értékmérő valóban. Kétségtelen, hogy 

fiatal az állomány. Ez azonban döntően a parancsnoki állománynak okoz problémát, 

mivel a főnök magatartása, példamutatása sok mindent meghatároz, akárcsak a civil 

életben. A közlekedési morál valahol leképezi a társadalom mindenkori morálját. Örül 

a polgármesterek jó véleményének, mert az valahol leképezi a lakosság véleményét is. 

Körmenden a migránsok rendészeti problémát nem okoztak. Körmendnek megvannak 

a saját bűnözői is, tőlük nem félnek a helyiek? Jó Körmenden a közbiztonság. 24 M 

Ft-ot kapott a város, hogy a kamerarendszert bővítsék. Meg tudják ebből a pénzből azt 

is oldani, hogy a Tevékenység Irányító Központban a kamerák által rögzítettek azonnal 

láthatóvá is váljanak. Megköszönte a figyelmet.  

  

Majthényi László, a közgyűlés elnöke megjegyzi, hogy nem csak a szülő várja haza a 

gyermeket, hanem a gyermek is a szülőt. Ezt a traffipax elhelyezésekkel kapcsolatosan 

mondja el, s a szabálykövetésekről. A migránsügyet a megyei közgyűlés méltóképpen 

kezelte. A műszaki zár kb. 1 millió menekülttől mentette meg Magyarországot. Ők 
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nem ide szeretnének jönni, ezért nem véletlen, hogy hova vannak telepítve a táborok. 

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

 

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

 

 

 

38/2016. (V. 31.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés: 

 

1. Vas megye közbiztonságának 2015. évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

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

önkormányzatok kapcsolatáról, együttműködéséről szóló beszámolót elfogadja; 

 

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

megye rendőri állományának a közbiztonság érdekében végzett kiemelkedő munkájáért. 

 

Felelős:             a közgyűlés elnöke 

     Határidő:        azonnal 

 

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

 

 

 

 

  3. tárgysorozat tárgyalása 

Tájékoztató a legnagyobb árbevétellel bíró Vas megyében működő gazdasági társaságok 

társadalmi szerepvállalásáról a civil szféra támogatása terén, pályázati lehetőségek a 

fenti cégekhez 
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Dr. Németh Kálmán képviselő tájékoztatja a testületet arról, hogy a Civil és Nemzetiségi 

Kapcsolatok Bizottság tárgyalta a tárgysorozatot és elfogadásra javasolja a 

közgyűlésnek. 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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

 

 

 

39/2016. (V. 31.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés „A legnagyobb árbevétellel bíró Vas megyében működő gazdasági 

társaságok társadalmi szerepvállalásáról a civil szféra támogatása terén, pályázati lehetőségek 

a fenti cégekhez”című tájékoztatót – köszönettel - tudomásul veszi. 

 

 

 

4. tárgysorozat tárgyalása 

A gyermekvédelem, a gyermekvédelmi intézmények helyzete Vas megyében 

 

Dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke köszönti dr. Huszár Lillát a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltsége igazgatóját és felkéri 

szóbeli kiegészítőjének megtartására.  

 

Dr. Huszár Lilla Phd., a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei 

Kirendeltsége igazgatója rövid szóbeli kiegészítést fűz az előterjesztéshez. 

Elmondja, hogy a legnagyobb problémájuk a nevelőszülők biztosítása, a családi 

környezetben történő nevelés. Sokan várnak örökbefogadásra, de a szülők véglegesen 

csak nagyon kevesen mondanak le. Ezért fordultak a nevelőszülők irányába, de Vas 

megyében ennek nincs komoly hagyománya. Úgy véli, hogy ez legalább tíz éves 

feladat lesz. Nem minden gyereket lehet természetesen nevelőszülőknél elhelyezni, 

mivel az ők ellátása speciális igényű. Gyermekotthoni ellátásra is szükség lesz ezért a 

jövőben is. Másik jelentős terület az átszervezés. A Dr. Nagy László EGYMI-től 

elkerülnek a normál nevelésű gyerekek a TEGYESZ-hez. Erre EU-s forrást vesznek 

igénybe lakásotthonok építésére. Így tudnak több gyermeket elhelyezni. Számos 
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felújítást is végeztek, bútorokat cseréltek. Nagy kihívás a kábítószer. Sajnos egyre 

súlyosbodik a helyzet, mert a terítők már odamennek az intézményekhez. Olyan 

szereket árulnak, amelyek nem büntethetők. Ezért szerveznek a gyermekeknek sok 

tartalmas programot. 

 

Básthy Béla tanácsnok köszönetet mond azért, hogy a Dr. Nagy László EGYMI-vel 

kapcsolatosan a kirendeltségnek nagyon jó a kapcsolata a kőszegi önkormányzattal, s 

jó köztük az együttműködés is. Megkérdezi, hogy várhatóan mikorra épülnek meg a 

lakásotthonok.  

 

Dr. Huszár Lilla Phd., a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei 

Kirendeltsége igazgatója válaszában elmondja, hogy a pályázat megvalósítására 

négy év áll rendelkezésre. Várhatóan 2020-ig elkészülnek a lakásotthonok.  

 

Dr. Németh Kálmán képviselő tájékoztatja a testületet arról, hogy a Civil és Nemzetiségi 

Bizottság elfogadásra javasolta a tájékoztatót. Köszönetet mond a megye 

polgármesterei nevében a gyermekvédelem érdekében kifejtett munkájukért. 

 

Dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke köszönetet mond a gyermekvédelemben dolgozók 

munkájáért. Megkérdezi, hogy érintettek-e a migrációs hullám kapcsán érkező 

gyermekekkel összefüggésben gyermekvédelmi gondoskodásba vétellel.  

 

Dr. Huszár Lilla Phd., a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei 

Kirendeltsége igazgatója válaszol a kérdésre. A migráció kapcsán felügyelet nélkül 

érkező 18 év alatti gyermekekről gondoskodniuk kell.  A tavalyi évben a megyében 

hat ilyen gyermek volt. Ők egy éjszakát töltöttek az intézményben, aztán elszöktek. A 

legtöbben csak egy vacsorát fogyasztanak el, s mennek tovább. Ritka ez a feladat, de 

amennyiben itt maradnak, akkor foglalkozniuk ezzel a feladattal is. Vannak az 

országban nagyobb ingatlanok, ahol egy nagyobb hullám kapcsán megoldják ezt a 

feladatot is. Vas megyében erre a feladatra nincs férőhely, mert az intézmények 

telítettek. 

Dr. Kondora Bálint további szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot. 

A testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 
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40/2016. (V. 31.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a gyermekvédelem, a gyermekvédelmi intézmények helyzete Vas 

megyében című tájékoztatót – köszönettel – tudomásul veszi. 

 

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

 

Az 5. tárgysorozat tárgyalása 

A 2015. évi munkaerő-piaci helyzet bemutatása Vas megyére vonatkozóan 

 

Dr. Németh Kálmán képviselő tájékoztatja a testületet arról, hogy a Civil és Nemzetiségi 

Kapcsolatok Bizottság többségi szavazattal elfogadásra javasolta a tájékoztatót. Az 

országos munkaerő helyzetről szólva elmondja, hogy nem olyan rózsás a helyzet, mint 

ahogyan ezt a kormányzat publikálja. 4.250.000 ember dolgozik, ebből 220.000 fő a 

közmunkás. Ezelőtt tíz évvel 50.000 fő volt a közmunkás. Ami még aggasztóbb, hogy 

500.000 ember dolgozik külföldön. Azt nem érti, hogy a társadalombiztosítás miért 

nem tud konkrét adatot mondani arról, hogy hányan fizetnek az országban 

társadalombiztosítási hozzájárulást. Az adatokat összevetve arra a megállapításra jut, 

hogy most Magyarországon kevesebben dolgoznak, mint tíz évvel ezelőtt. Azt is 

elmondja, hogy a kormányzat tesz erőfeszítéseket azért, hogy a külföldön dolgozók 

visszatérjenek.  

 

Lábodi Gábor képviselő véleménye szerint sem egy sikertörténet a magyarországi 

foglalkoztatási helyzet. A Jobbik szerint a tájékoztató hivatkozik GDP növekedésre, 

stb. Az az igazság, hogy a GDP növekedésben Magyarország csak Görögországot 

előzi meg.  A statisztikák nagyon torzak, mivel aki egy napig volt közfoglalkoztatott, 

az már foglalkoztatottnak számít. Természetesen a külföldön dolgozók is 

foglalkoztatottnak számítanak, de vizsgálni kellene, hogy ki és milyen okból hagyta 

el az országot. A magyar népesség közel fele él a létminimum alatt. Ezekre a dolgokra 

az ország nem lehet büszke. Természetesen a tájékoztatót nem fogadja el a Jobbik 

frakció. Ez a tájékoztató nem más, mint kormánypropaganda, ami nem fedi a 

valóságot. 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke megjegyzi, hogy szünet van a cukiság kampányban. 
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Rába Kálmán frakcióvezető válaszol, hogy náluk a cukiság kampány az igazságról szól, s 

azért nem fognak mást mondani, mert éppen úgy kívánja a jópofiság.  Elmondja, hogy 

a duális képzés nem alkalmas a folyamatok megállítására. Szerinte a legtöbb fiatal 

úgy gondolkodik, hogy minél előbb szerezzen egy külföldön piacképes szakmát, 

amellyel megalapozhatja a jövőjét. Nyugaton a duális képzés úgy működik, hogy 

gyakorlatilag a képzésben résztvevők is kapnak fizetést az alapfizetés százalékában, 

amely nyilván ösztönző. A fiataloknak is olyan alternatívát kell nyújtani, ami itt tarja 

őket. Akik idejönnek a megyébe külföldi munkaadók nyilván nem azért jönnek, hogy 

a munkavállalók járjanak jól. Legtöbbször szinte rabszolgatartókként viselkednek a 

munkavállalókkal. Amíg ezen a területen önámítás folyik, addig nem fog változni a 

helyzet. 

 

Szabó Lajos képviselő elmondja, hogy a két ülés közötti anyagban szerepel olyan téma, 

amelyhez annak komplexitása miatt nem sikerült előadót találni. Ebből is látszik, hogy 

minden mindennel összefügg. Munkanélküliség és munkaerőhiány van egyidejűleg 

jelen. Jó kérdéseket kell feltenni. A statisztika adatok alapján minden mellé lehet 

magyarázatot tenni. Ez egy olyan téma, ahol nincs helye az aktuál- politizálásnak. A 

tájékoztatót meg fogja szavazni, mert ami a címben van, arra igen is jó az anyag.  

 

Básthy Béla tanácsnok megjegyzi, hogy a KSH adatát nyilvánította Lábodi Gábor független 

intézmény adatának. A tájékoztatót elfogadásra javasolja, hiszen az abban foglaltakat 

senki nem vitatta. Látni kell azonban azt is, hogy a foglalkoztatóknak most már 

bérharcot kell vívni. Az egyszerű dolgozók esetében is emelni kell a béreket. Vannak 

azonban olyanok is, akik itt szeretnének dolgozni. Köszönetet mond a tájékoztatóért.  

 

  Rodler Tamás, a Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 

Közfoglalkoztatási Osztály vezetője válaszol a kérdésekre. A foglalkoztatottak 

számának nem ismerete valóban nagy bűne a hivatalnak, mivel ez csak nyilvántartás 

kérdése. Nem vezetnek ilyen nyilvántartást. A KSH adatok nemzetközi standard 

ajánlás alapján gyűjtött kérdőíves adatok. Azt vizsgálják, hogy az előző két hétben 

végzett-e kereső tevékenységet. Ezt a világon mindenhol így mérik fel.  Azt 

vizsgálják, hogy az előző két hétben keresett-e munkát, vagy dolgozott-e. Ez dönti 

el, hogy ki dolgozik és ki a munkanélküli. Aki tartósan külföldön tartózkodik, az nem 

tud válaszolni a kérdőívre. Ők tehát nem számítanak bele a 4.300.000 fő 

foglalkoztatottba. Németországban, de Ausztriában is pénzt kapnak a duális 

képzésben résztvevők, de ők foglalkoztatottnak is számítanak. Ha ez nálunk is így 

lesz, akkor tovább fognak javulni a statisztikai adataink. A kérdéseket valóban 

komplexen kell vizsgálni. Az összefogás segítheti csak a munkájukat. 

 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke elmondja, hogy ő emlékszik arra, hogy volt olyan 

miniszterelnökünk, aki azt mondta valamely kérdésre, hogy el lehet menni Bécsbe 
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kávéházat nyitni. A fiataloknak utat kellene mutatni! Ez folyamatban van. Nem is 

olyan régen volt a fiataloknak – 18-25 éveseknek - egy program bemutatva. Az első 

munkahelyet nyújtók 1,9 millió Ft támogatást kaphatnak, de tudjuk azt is, hogy nagy 

a verseny. Szól arról, hogy Celldömölkön 180 fő éppen most veszíti el a munkahelyét, 

ugyanakkor Jánosházán 200 főt tudnának foglalkoztatni, a Sárvári Ipari Park 400-500 

ember felvételére lenne képes. Teljesen igaz, hogy minden mindennel összefügg. 

Nagyon sokat kell még azon dolgozni, hogy megfelelő munkaerőpiac jöjjön létre.  

 

 

A testület 11 igen és 2 nem szavazattal meghozza a következő határozatot: 

 

 

 

41/2016. (V. 31.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés „A 2015. évi munkaerő-piaci helyzet bemutatása Vas megyére 

vonatkozóan” című tájékoztatót – köszönettel – tudomásul veszi. 

 

 

 

A 6. tárgysorozat tárgyalása 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 

 

A testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja a 6/2016. (V. 31.) önkormányzati 

rendeletet, melyet a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz. 

A 7. tárgysorozat tárgyalása 

A köztisztviselők díjazásáról és egyéb juttatásairól, támogatásairól szóló rendelet 

módosításáról 

 

 

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

szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 
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A testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja a 7/2016. (V. 31.) önkormányzati 

rendeletet, melyet a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz. 

 

 

A 8. tárgysorozat tárgyalása 

Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása keret terhére pályázat 

benyújtására 

 

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

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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

 

 

 

42/2016. (V. 31.) számú határozat 

 

Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter 

pályázati kiírása alapján, pályázat keretében 2016. évben 24.120.000 Ft támogatási igényt nyújt 

be a 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pontjában 

szereplő, a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására biztosított 300,0 millió forint 

összegű költségvetési keret terhére.  

 

Felelős:       Majthényi László, a megyei közgyűlés elnöke 

Határidő:   2016. szeptember 30. 

 

 

A 9. tárgysorozat tárgyalása 

A megyei önkormányzat európai uniós támogatási szerződéseivel kapcsolatos 

projektmenedzsment és előkészítési feladatok költségeinek finanszírozása érdekében 

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

a határozati javaslatot elfogadásra javasolta a testületnek. 

 

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

 

 

 

43/2016. (V. 31.) számú határozat 

 

Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy az Uniós fejlesztések 

fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. 

(XII. 30.) Korm. rendelet alapján az európai uniós támogatási szerződésekkel kapcsolatos 

projektmenedzsment és előkészítési feladatok költségeinek megelőlegezése érdekében 

maximum 70.000.000 összegű megelőlegezési kérelmet nyújtson be a Miniszterelnökség 

Gazdálkodási és Személyügyekért Felelős Helyettes Államtitkárságára. 

 

 

Felelős:       Majthényi László, a megyei közgyűlés elnöke 

Határidő:   2016. szeptember 30. 

 

 

 

A 10. tárgysorozat tárgyalása 

Alapítványi támogatásokról 

 

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

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja a következő határozatot: 
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44/2016. (V. 31.) számú határozat 

 

A megyei közgyűlés  

 

1. a Civil Alap keret terhére a Balogunyom Községért Alapítvány részére önkormányzati 

nap szervezésére 60 ezer, a Répcelaki Óvoda Eszterlánc Alapítványa részére „Szülők 

óvodája” című rendezvény szervezésére 25 ezer és az Őrállók Alapítvány részére 

Őrállók napja hagyományőrző rendezvény szervezésére 30 ezer forint támogatást 

biztosít.  

 

2.  Felkéri elnökét a támogatási szerződések aláírására.  

 

Felelős:  közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke 11.42 órakor zárt ülés tartását rendeli el a 11-12. 

tárgysorozatok tárgyalására. 

 

 

 

A zárt ülés döntései az alábbiak: 

 

 

 

45/2016. (V. 31.) számú határozat 

 

A közgyűlés   

 a Kemenesaljai Baráti Kör alapításának 30.,  

 a kőszegi Alpensänger Német Nemzetiségi Kórus fennállásának 20.,  

 a Pornóapáti Tánccsoport működésének 5.,  

 a Rábafüzesi Asszonykórus fennállásának 40.,  

 a Pornóapáti Vegyeskar alapításának 30.,  

 a Kőszegi Karitász működésének 20. évfordulója alkalmából utólagos jóváhagyással 

 a Nardai Független Önkéntes Tűzoltó Egyesület fennállásának 125. évfordulója 

alkalmából     

 elismerő oklevelet adományoz. 
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Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő: a jubileumi évfordulók napja  

 

 

 

46/2016. (V. 31.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel: 

 

1. a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program alábbi felhívásaira benyújtott Vas 

megyei támogatási kérelmek döntési javaslatainak megfogalmazására összehívott 

Döntés-előkészítő Bizottságokba tagként Majthényi Lászlót, a Vas Megyei Közgyűlés 

elnökét, póttagként dr. Kondora Bálintot, a Vas Megyei Közgyűlés alelnökét, illetve 

Marton Ferencet, a Vas Megyei Közgyűlés alelnökét delegálja: 

 

 TOP-1.1.1-15 Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére 

 TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés 

 TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés 

 TOP-1.3.1-15 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló 

közlekedésfejlesztés 

 TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába 

állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 

 TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja 

 TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása 

 TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések 

 TOP-3.2.1-15 Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra 

energiahatékonyság-központú rehabilitációja, megújuló energiaforrások fokozott 

használatának ösztönzése 

 TOP-3.2.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, 

megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, 

komplex fejlesztési programok keretében 

 TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 

 TOP-4.2.1-15 Szociális alap-szolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, 

fejlesztése 

 TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja 

 TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések 

 TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 

programok 

 TOP-5.3.1-16 Helyi közösségi programok megvalósítása; 

 

Felelős:  Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 
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2. a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program alábbi felhívásaira benyújtott Vas 

megyei támogatási kérelmek döntési javaslatainak megfogalmazására összehívott 

Döntés-előkészítő Bizottságokba tagként dr. Balázsy Péter megyei jegyzőt, póttagként 

Polgár Andrást, a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal csoportvezetőjét delegálja: 

 

 TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedés fejlesztés 

 TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-

gazdaságfejlesztési együttműködések; 

 

Felelős:  Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

3. a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Döntés-előkészítő Bizottságába 

delegált tagja, illetve akadályoztatása esetén póttagja a bizottság ülésén meghatározott 

mandátummal vesz részt, melynek meghatározására a közgyűlés – összhangban a 

Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (3) 

bekezdésével, a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII. 15.) 

önkormányzati rendelete 38. és 40. §-a alapján - ideiglenes bizottságot hoz létre és 

hatalmaz fel. Az ideiglenes bizottság tagjai: Szijártó László, a Területi Tervezési és 

Területfejlesztési Bizottság elnöke, Rába Kálmán, a Területi Tervezési és 

Területfejlesztési Bizottság alelnöke, Szabó Lajos, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

alelnöke, Tausz István, a Területi Tervezési és Területfejlesztési Bizottság tagja és Pajor 

András, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja; 

 

        4. az ideiglenes bizottság elnökének Szijártó László tanácsnokot választja meg. 

 

Felelős:  Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

(Az ülés 11.45 órakor nyílt keretek között folytatódik.) 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke felhívja a testület figyelmét arra, hogy június 18-án 

Megyei Értéknap lesz Gércén 10.00 órától. Aki el tud menni, az szíveskedjék részt 

venni.  

 

Több tárgy nem lévén a közgyűlés elnöke az ülést 11.47 berekeszt 
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Kmf. 
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