
Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2016. június 24-én a Megyeháza Címertermében megtartott 

nyílt üléséről 

 

Jelen vannak: Majthényi László, a közgyűlés elnöke, dr. Kondora Bálint és Marton Ferenc, a 

közgyűlés alelnökei, Fehér László István, Gagyi Levente, Lábodi Gábor, dr. Németh 

Kálmán, Nagy Gábor, Pajor András, Rába Kálmán, Szijártó László, Tausz István 

Béla közgyűlési tagok; 

 

Távolmaradását előzetesen jelezte: Bálint András, Básthy Béla, és Szabó Lajos közgyűlési 

tagok; 

 

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

megyei aljegyző, dr. Kovács Györgyi, a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi 

Járási Hivatala vezetője (a 2. tárgysorozatnál), Seper András, a Vas Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató-helyettese, Vidos László, a Vas Megyei 

Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, a Vas Megyei Önkormányzati 

Hivatal csoportvezetői; 

 

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

média tudósítói 

 

 

Napirend előtt: 

 

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

közgyűlés tagjait és a résztvevőket. Megállapítja, hogy 12 képviselő van jelen, 3 fő 

képviselő távolmaradását előzetesen jelezte, az ülés határozatképes, így azt  

megnyitja. Napirend előtti felszólalás nem lévén szavaztat az ülés tárgysorozatáról 

azzal, hogy indítványozza 7. tárgysorozatként tárgyalja meg a testület az „Ingyenes 

használati szerződés megkötéséről készített előterjesztést és 8. tárgysorozatként 

pedig „A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról” 

készített előterjesztést, amelyek az ülés előtt kerültek kiosztásra. 

 

A testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő tárgysorozatot: 
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47/2016. (VI. 24.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés az ülés tárgysorozatát az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Nyílt ülés keretében tárgyalja: 

 

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

2. Tájékoztató az önkormányzatoktól a járási hivatalok hatáskörébe átkerült szociális 

ellátások tapasztalatairól 

3. Beszámoló a Vas Megyei Értéktár Bizottság 2016. I. félévi tevékenységéről 

4. Hargita megyével történő kapcsolatfelvétel nemzetközi együttműködés kiépítése 

céljából 

5. Előterjesztés felhatalmazás adásáról 

6. Közösségi célú alapítványok támogatásáról 

7. Ingyenes használati szerződés megkötéséről 

8. A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról 

 

 

Az 1. tárgysorozat tárgyalása 

Beszámoló a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről 

 

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

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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

 

 

48/2016. (VI. 24.) számú határozat 

 

 

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

készített beszámolót tudomásul veszi. 
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A 2. tárgysorozat tárgyalása 

Tájékoztató az önkormányzatoktól a járási hivatalok hatáskörébe átkerült szociális 

ellátások tapasztalatairól 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke felkéri dr. Kovács Györgyit, a Vas Megyei 

Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala vezetőjét szóbeli kiegészítőjének 

megtartására. 

 

Dr. Kovács Györgyi, a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala 

vezetője vetített képes szóbeli kiegészítést fűz az írásban elkészített előterjesztéshez. 

Tájékoztatja a testületet arról, hogy a jelenlegi szociális ellátási rendszer alapjait az 

1993. évi III. törvény tartalmazza, amely számos esetben módosult. A szabályozás 

változása a következőket a törvényi szabályozás az állami és az önkormányzati 

feladatellátás kettősségére épít, decentralizált szociális igazgatási rendszer, amelyhez a 

törvény keretszabályokat állapít meg, a részletszabályokat az önkormányzatok 

rendeleteikben állapították meg. Az igazgatás recentralizációja a szabályozás 

normatívabbá tételét és a feladatellátás egységesebbé tételét célozta meg. A szociális 

hatáskörváltozás célja, hogy az állam és az önkormányzat szociális ellátásokkal 

kapcsolatos feladatait elválassza, az állami közfelelősség körébe tartozó ellátások 

kiszámíthatóak legyenek, a települési támogatások igazodjanak a településen felmerülő 

szükségletekhez, az adminisztráció egyszerűsödjön és a feladatellátás egy hivatali 

szervezeten belül történjen. Fontos törekvés, hogy az állam megpróbálja rábírni a 

munkaképes korú embereket a munkavégzésre. Ismerteti a települési jegyzőtől a járási 

hivatalokhoz 2013. január 1-től átkerült szociális igazgatási ügyeket, amelyek a 

következők: időskorúak járadéka, ápolási díj, amely tartalmazhat általános ápolási 

igényt és fokozott ápolási igényt. A közgyógyellátás, amely lehet alanyi jogon járó és 

normatív jogú. Továbbá ide tartozik még az egészségügyi szolgáltatásra jogosultság is. 

2015. március 1-jétől a járási hivatalok hatáskörébe tartozik a foglalkoztatást 

helyettesítő támogatás megállapítása, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 

támogatás (a korábbi rendszeres szociális segély helyett). Így az aktív korúak ellátására 

vonatkozó szabályozás egységessé vált. Ezt követően összefoglalja a pénzbeli és 

természetbeni ellátásokat. Az aktív korúak ellátása foglalkoztatást helyettesítő és 

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásból áll. Van továbbá az időskorúak 

járadéka, továbbá az alanyi ápolási díj, amely lehet alapösszegű, emelt összegű, továbbá   

kiemelt ápolási díj. A közgyógyellátás alanyi és normatív közgyógyellátás lehet. Van 

továbbá az egészségügyi szolgáltatásra jogosultság. Ide tartozik még a települési 

támogatás, amely lehet bizonyos, az önkormányzat rendeletében meghatározott 

élethelyzethez kötött települési támogatás és rendkívüli települési támogatás. Szól arról, 

hogy az ügyintézés a járási hivatalokban történik. Az ügyfélfogadás a hét 

járásszékhelyen, három kirendeltségen, tizenkettő kormányablakban történik.  A  

települési ügysegédek 153 településen tartanak ügyfélfogadást. Bemutatja az egyes 

szociális ellátásokat és főbb jellemzőit a megyében. Az egészségügyi szolgáltatásra való 

jogosultság esetében az ellátás célja, hogy a biztosítással nem rendelkező, szociálisan 

rászoruló személy is hozzáférjen egészségügyi szolgáltatásokhoz (pl. háziorvosi 

ellátás). A szociális rászorultság igazolásáról a járási hivatal hatósági bizonyítványt állít 

ki. Bemutatja az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságok számát járásonként 
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évenkénti bontásban. Szól továbbá arról, hogy a közgyógyellátás célja, hogy a rászoruló 

személyek számára támogatást biztosítson az egészségügyi kiadásokhoz. A támogatott 

személy térítésmentesen jogosult támogatásba befogadott gyógyszerekre (a 

gyógyszerkerete erejéig), gyógyászati segédeszközre, gyógyászati ellátásra. Típusai a 

következők: az alanyi jogú közgyógyellátás jövedelmi rászorultság hiányában is, a  

„Szociális törvényben” meghatározott alanyi kör (pl. nevelésbe vett kiskorú, aktív 

korúak ellátására jogosult egészségkárosodott személy. A normatív közgyógyellátás 

rászorultsági alapon a járási hivatal határozata alapján történik. A közgyógyellátási 

igazolványt a járási hivatal döntése alapján az egészségbiztosítási szerv állítja ki. 

Bemutatja a közgyógyellátásra jogosultak számát járásonként évenkénti bontásban. A 

továbbiakban szól az ápolási díjról, amelyre jogosult az, aki tartósan beteg 18 év alatti, 

vagy súlyosan fogyatékos hozzátartozót ápol, és ezért nem, vagy csak korlátozottan tud 

keresőtevékenységet folytatni, nincs jövedelmi, illetve vagyoni feltétele, szolgálati 

időre jogosít. Ennek típusai: az alapösszegű ápolási díj (29.500 Ft), az emelt összegű 

ápolási díj (44.250 Ft) és a kiemelt ápolási díj (53.100 Ft). Tájékoztatja a testületet az 

ápolási díjra jogosultak számának alakulásáról járásonként, évenkénti bontásban. Az 

időskorúak járadéka pénzbeli ellátás, amely megélhetést biztosító, jövedelemmel nem 

rendelkező időskorú személyek részére biztosított, amelynek összege változó a jogosult 

élethelyzetétől és életkorától függően: nem egyedülálló jogosult esetén az öregségi 

nyugdíjminimum 80%-a (22 800 Ft), egyedülálló, 75 évesnél fiatalabb jogosult esetén 

az öregségi nyugdíjminimum 95 %-a (27 075), egyedülálló, 75 év feletti jogosult esetén 

az öregségi nyugdíjminimum 130 %-a (37 050). Bemutatja az időskorúak járadékára 

jogosultak számát járásonként évenkénti bontásban. Szól még az aktív korúak 

ellátásáról, amely lehet foglalkoztatást helyettesítő támogatás, vagy egészségkárosodási 

és gyermekfelügyeleti támogatás. A rászorultsági küszöböt ún. fogyasztási egységek 

alkalmazásával állapítják meg. Rászorulónak az minősül, akinek családjában az egy 

fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 90 százalékát és a „Szociális törvény” rendelkezései 

alapján vagyontalannak minősül. Bemutatja az aktív korúak ellátására jogosultak 

számának alakulását járásonként évenkénti bontásban, majd vázolja a szociális ügyek 

számának alakulását, viszonyítva a járások lakosságszámához a 2013. január 1 - 2016. 

április 30. közötti időszakban. A szociális ellátások folyósítását és nyilvántartását a 

kormányhivatal végzi, a folyósítást minden hónap 5. napjáig. Nyilvántartási 

rendszereik, amelyek az ügyfél adminisztrációs terheit csökkentik, a CSTINFO: erről 

lekérdezhetőek a családtámogatási ellátások, a Jwinszoc: amely nyilvántartja a szociális 

ellátásokat és a FOKA: Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis.  

 

Dr. Németh Kálmán képviselő tájékoztatja a testületet arról, hogy a polgármesterek 

véleménye a kormányhivatal szociális ellátási munkájáról jó, de a rendszert bírálják. 

Kistelepülésen élő polgárokról van szó. Most ügysegéd végzi a munkát. Ezeket az 

ügyeket pl. Répcelakon bizottság véleményezte, amelyben voltak képviselők, külsős 

tagként pedig a védőnő, akire a munka jó része hárult, aki minden családot ismert a 

településen.  A kistelepülések ezért véleménye szerint rosszabbul jártak. Ez a helyzet az 

oktatás és az építéshatósági ügyek terén is.  

  

Dr. Kovács Györgyi, a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala 

vezetője válaszol, miszerint ők igyekeznek minden településre eljutni  A Vasvári 
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Járásban van  a legtöbb szociális ellátásra rászorult. Az ügysegédi ellátottság ott a 

legjobb. Törekvés van arra is, hogy eljussanak a rászorultakhoz. A cél, hogy tudjanak 

az emberek az ellátási lehetőségről.  

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke megjegyzi, hogy lehet hasonlítani a közoktatási 

rendszer a szlovákhoz, de nincs értelme. Építéshatósági ügyet pedig minden településen 

végezni luxus lenne.  További szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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

 

 

49/2016. (VI. 24.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés az önkormányzatoktól a járási hivatalok hatáskörébe átkerült 

szociális ellátások tapasztalatairól készült tájékoztatót – köszönettel – tudomásul veszi. 

 

 

A 3. tárgysorozat tárgyalása 

Beszámoló a Vas Megyei Értéktár Bizottság 2016. I. félévi tevékenységéről 

 

Tausz István Béla, a Vas Megyei Értéktár Bizottság elnöke rövid szóbeli kiegészítést fűz az 

előterjesztéshez. Három kiegészítéssel szolgál. Tájékoztatja a testületet arról, hogy a 

jövő kedden kerül sor a bizottság harmadik ülésének megtartására, ahol Répcelakról, 

valamint Csehimindszentről Mindszenty József hercegprímásról, bíborosról fognak 

dönteni. Másodikként szól az FM-nek a már megjelent pályázati kiírásáról, amelyre a 

pályázat benyújtása már meg is történt.  Az ősszel kerül sor diákok részére megyei 

szintű vetélkedők megrendezésére. Erre természetesen települések is nyújthatnak be 

pályázatot. Harmadikként pedig említést tesz a múlt szombaton Gércén megtartott 

Megyei Értéknapról. Köszönetet mond minden szervezőnek. Itt került sor a Vas 

Megyei Nyugdíjas Szövetség részére fennállásuk 25. évfordulója alkalmából értékdíj 

átadására is.  

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

A testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 
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50/2016. (VI. 24.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Értéktár Bizottság 2016. I. félévi tevékenységéről 

készített beszámolót elfogadja. 

 

 

A 4. tárgysorozat tárgyalása 

Hargita megyével történő kapcsolatfelvétel nemzetközi együttműködés kiépítése céljából 

 

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

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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

 

 

51/2016. (VI. 24.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Vas Megyei Önkormányzat és Hargita 

megye közötti nemzetközi együttműködés kiépítése céljából tárgyalásokat kezdeményezzen. 

 

Felelős:            a közgyűlés elnöke 

Határidő:        azonnal, illetve folyamatos 

 

 

Az 5. tárgysorozat tárgyalása 

Előterjesztés felhatalmazás adásáról 

 

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

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 
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52/2016. (VI. 24.) számú határozat 

 

Vas Megye Közgyűlése 

a.) felhatalmazza a közgyűlés elnökét és a jegyzőt, hogy a soron következő üléséig esedékes 

pályázatokat benyújtsák azzal, hogy a pályázatokhoz szükséges önerő, a költségvetésében 

tervezett személyi és rezsi kiadásokból teljes egészégben biztosítható legyen; 

b.) felhívja elnökét és a jegyzőt, hogy az a.) pontban foglaltakról a soron következő ülésen 

számoljanak be.  

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:       és folyamatos, legkésőbb a soron következő közgyűlésen 

 

 

A 6. tárgysorozat tárgyalása 

Közösségi célú alapítványok támogatásáról 

 

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

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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

 

 

53/2016. (VI. 24.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

 

1. a Civil Alap keret terhére a Kisunyom Községért Alapítvány részére önkormányzati nap 

szervezésére 70.000, a Tömörd Községért Alapítvány részére falunap szervezésére 50 

ezer forint támogatást biztosít; 

 

2. felkéri elnökét a támogatási szerződések aláírására. 
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Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:      azonnal 

 

 

A 7. tárgysorozat tárgyalása 

Ingyenes használati szerződés megkötéséről 

 

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

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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

 

 

54/2016. (VI. 24.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

 

a)  ingyenes használati szerződést köt a Szombathelyi Egyházmegyével a Vas Megyei 

Önkormányzati Hivatal elnöki irodájában található alábbi berendezési tárgyak 

vonatkozásában: 

 

- vitrines szekrény; 

- szekrény; 

- íróasztal; 

- karosszék. 

 

A határozatlan idejű szerződés értelmében a használatba vevő ellenértéket nem fizet, 

ugyanakkor köteles az említett tárgyak állagának megőrzésére. 

 

b) felhatalmazza elnökét, hogy a végleges szerződést aláírja. 

 

Felelős:          dr. Balázsy Péter, megyei jegyző 

Határidő:      2016. november 30. a szerződés megkötésére 

 

 

 

8. tárgysorozat tárgyalása 

A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról 
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Majthényi László, a közgyűlés elnöke szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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

 

 

55/2016. (VI. 24.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal alapításának módosítását – az 

előterjesztéssel egyező tartalommal – elfogadja. 

 

Felelős:              a közgyűlés elnöke 

Határidő:          azonnal 

 

Több tárgy nem lévén a közgyűlés elnöke az ülést berekeszti. 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

dr. Balázsy Péter Majthényi László 

megyei jegyző a közgyűlés elnöke 

 

 

 

 

 

 

 


