
Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2016. szeptember 30-án 10.00 órától a Megyeháza 

Dísztermében megtartott nyílt üléséről 

 

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

alelnöke, Bálint András, Básthy Béla, Fehér László István, Lábodi Gábor, Dr. 

Németh Kálmán, Nagy Gábor, Rába Kálmán, Szabó Lajos, Szijártó László, Tausz 

István Béla közgyűlési tagok; 

 

Igazoltan vannak távol: Marton Ferenc, a közgyűlés alelnöke, Gagyi Levente, Pajor András 

közgyűlési tagok; 

 

Tanácskozási joggal vannak jelen: dr. Balázsy Péter megyei jegyző, Dr. Németh István, a 

NYME SEK rektorhelyettese, Prof. Dr. Gadányi Károly, a Vas Megyei Sportági 

Szakszövetségek Tanácsának elnöke, Winkelbauer Katalin, Holdosi Dániel, a Vas 

Megyei Önkormányzati Hivatal csoportvezetői, Geröly Krisztina projektmenedzser, 

Seper András, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató-helyettese, 

Vidos László, a Vas Megyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat elnöke; 

 

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

média tudósítói 

 

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

közgyűlés tagjait és a résztvevőket. Megállapítja az ülés határozatképességét, (jelen 

van 12 képviselő, igazoltan van távol 3 képviselő) és azt megnyitja. Mivel napirend 

előtti felszólalásra jelentkezés nem történt, szavaztat az ülés tárgysorozatáról azzal, 

hogy 12. tárgysorozatként tárgyalja meg a testület a TRFC/NYD/t/1800024/2005 

számú támogatási szerződés vissza nem térítendő támogatásának a Kedvezményezett 

súlyos szerződésszegése miatt visszavonásáról készült előterjesztést, amely pótlólag 

került megküldésre és ezzel a zárt ülés tárgysorozatainak számozása 13-14-re 

változik, továbbá a meghívóban 4-ként szereplő tárgysorozatot elsőként tárgyalja 

meg a testület a NYME SEK rektorhelyettese későbbi elfoglaltsága miatt.   

 

A testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 
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56/2016. (IX. 30.) számú határozat 

 

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

1. Tájékoztató a megyei felsőoktatás helyzetéről 

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

3. A Vas Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása 

4. Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló rendelet megalkotásáról 

5. Tájékoztató a társasági adóból eddig a megyében megvalósított látványsportágakat 

érintő fejlesztésekről 

6. Beszámoló a TOP aktualitásairól 

7. Előterjesztés a Vas megye és Komárom-Esztergom megye között kötendő forráscserére 

vonatkozó megállapodásról 

8. A Vas Megyei Integrált Területi Program 2016. évi felülvizsgálatáról 

9. Beszámoló a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról 

10. A Vas Megyei Közgyűlés elnökének teljesítményértékelése 

11. Alapítványi támogatásokról 

12. A TRFC/NYD/t/1800024/2005 számú támogatási szerződés vissza nem térítendő 

támogatásának a – Kedvezményezett súlyos szerződésszegése miatt – visszavonásáról 

13. A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 2016. október 23-a alkalmából 

adományozandó megyei kitüntetések, elismerések adományozásáról 

14. Elismerő oklevelek adományozásáról 

 

 

Az 1. tárgysorozat tárgyalása 

Tájékoztató a megyei felsőoktatás helyzetéről 

 

Dr. Németh István rektorhelyettes szóbeli kiegészítést fűz az előterjesztéshez. Szól arról, 

hogy szeptember 26-án délután az ELTE Szenátusa meghozta határozatát arról, hogy 

a Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központját a saját keretébe 

kívánja emelni, s Szombathelyen az ő campusaként működne tovább a SEK. 

Másodikként döntöttek arról, hogy a 2016-2017-es tanév felvételi eljárásában már az 

ELTE fog szerepelni. Ez a soron kívüli döntés azt kívánja megoldani, hogy a 

jelentkezők száma növekedjen. Párhuzamosan megkezdődött a szakstruktúra 

racionalizációja. Ez várhatóan október végéig be fog fejeződni, amikor is a felvételi 

tájékoztatókban meg fognak jelenni az új szakok. A szakpalettájuk bővülni fog olyan 

tanárképzési szakokkal, amelyek a megyében hiányt jelentettek, illetve a műszaki 

képzések terén is bővülés lesz. Egy nagyon dinamikusan megvalósuló és nagyon 

rapid ciklusú képzésfejlesztés bontakozik ki. Az informatika Bsc szakot, informatika 

tanár szakot, kettő felsőoktatási képzést és a műszaki informatika képzés Bsc képzést 

kívánják megvalósítani. Az ütemezés lenne a nagyon fontos.  Ettől ugrásszerű 

hallgatói jelentkezést várnak. A tanárképzések területén a kibővített portfólió az, 

amely a hallgatói létszámokat meg fogja emelni. A sport- és egészségfejlesztés 



3 

 

területén a sport eddig is jól képviseltette magát, így az egészségfejlesztésre várják, 

illetve csábítják a hallgatókat. Az új szlogenük pedig az lesz, hogy menj az ELTE-

re, maradj Szombathelyen, perszer ezt természetesen még formálni fogják, de a 

kampány ennek jegyében fog zajlani. Ettől várják, hogy az erősebb, megnövekvő 

hallgatói létszám meg fog jelenni náluk. A három fókusz terület továbbra is él, s az 

ELTE pedig az elmondott területeket szeretné még végezni. A harmonizáció, az 

SZMSZ-ek kidolgozásának decemberig meg kell történni, ezért most egy nagyon 

rapid egyeztetési ciklusba fognak kezdeni, s a február 1-jei határidőre, amitől kezdve 

az ELTE campusa lesznek, arra mindennek a helyére kell kerülni. Kéri, hogy a 

megyei közgyűlés is támogassa munkájukat lehetőségeihez mérten.  

 

Dr. Németh Kálmán, a Civil és Nemzetiségi Kapcsolatok Bizottság alelnöke tájékoztatja a 

testületet arról, hogy a bizottság részletesen megtárgyalta az előterjesztést, s azt a 

közgyűlésnek elfogadásra ajánlja. 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke megkérdezi, hogy a létszámhelyzetet tekintve a 

hallgatók hány %-a szombathelyi, illetve Vas megyei? 

 

Dr. Németh István rektorhelyettes elmondja, hogy a hallgatók 70-80 %-a, ezért szeretnék a 

létszámot kibővíteni a Balatontól északra fekvő megyékre a pedagógusképzés terén. 

Vas, Zala, Somogy és Veszprém megye jöhetnének elsősorban számításba. A sport 

képzéshez az egész ország területéről érkeztek eddig is hallgatók.  

 

Rába Kálmán frakcióvezető a gépészmérnök képzés területén kíván sok eredményt. Elmondja 

azonban azt is, hogy már az idén tapasztalható volt lemorzsolódás. 

 

Dr. Németh István rektorhelyettes ezt az információt megerősíti, a gépészmérnök képzésnél 

12 % colt a lemorzsolódás. Szól azonban arról is, hogy a megyében a kampányra sem 

volt annyi pénz, mint Zala megyében. Komplexen próbálják kezelni a problémát. 

Mindenekelőtt a nyíltság a legfontosabb.  

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke javasolja, hogy a szlogenük kialakításánál ne a 

Szombathelyen maradást hangsúlyozzák elsősorban, hanem azt, hogy „Gyere ide!”.  

További kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 
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57/2016. (IX. 30.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a megyei felsőoktatás helyzetéről szóló tájékoztatót – a szóbeli 

kiegészítéssel együtt – köszönettel elfogadja. 

 

 

 

A 2. tárgysorozat tárgyalása 

Beszámoló a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről 

 

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

határozati javaslatot. 

 

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

 

 

 

58/2016. (IX. 30.) számú határozat 

 

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

készített beszámolót tudomásul veszi. 

 

 

 

A 3. tárgysorozat tárgyalása 

A Vas Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása 

 

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

bizottság a rendelet tervezett módosítását elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek. 

 

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

rendelet-tervezetet. 
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A testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja, s megalkotja a 8/2016. (X. 3.) 

önkormányzati rendeletet, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

A 4. tárgysorozat tárgyalása 

Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló rendelet megalkotásáról 

 

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

bizottság a rendelet tervezett módosítását elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek. 

 

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

rendelet-tervezetet. 

 

A testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja, s megalkotja a 9/2016. (X. 3.) 

önkormányzati rendeletet, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

Az 5. tárgysorozat tárgyalása 

Tájékoztató a társasági adóból eddig a megyében megvalósított látványsportágakat 

érintő fejlesztésekről 

 

Prof. Dr. Gadányi Károly, a Vas Megyei Sportági Szakszövetségek Tanácsának elnöke 

szóbeli kiegészítést fűz az előterjesztéshez. Tájékoztatja a testületet arról, hogy jelen 

tájékoztatójának a célja elsősorban a látványsportágak anyagi hátterének, az 

infrastruktúra fejlődésének bemutatása volt. Az előterjesztésben négy sportággal 

foglalkozott, de szóbeli kiegészítésében ki fog térni pl. a jégsportra is. Mindig a 

labdarúgással szokta kezdeni a tájékoztatóját, hiszen ez az a sportág, amely a 

legnagyobb tömeget mozgatja meg. Ebben a sportágban ő személy szerint a megyei 

labdarúgó szövetség elnökeként is szerepel itt, hiszen már 29 éve tölti be ezt a 

funkciót. Az utána korban következő megyei elnök 19 éve. Személy szerint ezért is 

örül annak, ha valami látványos fejlődést tapasztal ezen a területen. Vas megyében 

120 labdarúgó egyesület van, a csapatok száma 250. Ezek többnyire kis csapatok, de 

más megyékhez képest ez egy nagyon szép szám. Körülbelül 6000 igazolt játékos 
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van a megyében, ez is igen szép adat. 2013-14-es bajnokságtól szerepel a 

labdarúgásban a TAO.  Kezdetben a pályázati kedv, a tapasztalatok szerzése is 

közrejátszott, hogy 36 sikeres pályázatot tudhat maguk mögött az egyesületek, a  

következő évtől már fejlődés következik, míg az utolsó pályázati ciklusban már 707 

millió Ft-os összegről beszélhetünk. A támogatások természetesen oda kerültek, ahol 

a legszükségesebb problémákat kellett megoldani. 

                 A kézilabda sportágnál elsősorban a megkezdett, tervezett beruházások vannak 

inkább folyamatban. Sajnos Szentgotthárdon a sportcsarnok építése elakadt.  

                 A megyében a kosárlabda sportág is erős. Ezen a téren is jelentős volt a támogatás, 

de kiemelt volt Celldömölkön a CVSE-SWIETELSKY Aréna 500 millió Ft-os 

beruházás, amelynek már az ünnepélyes átadása is megtörtént.  

                Szól még a Szombathelyi Fedett Uszoda régóta várt és műszakilag indokolt 

rekonstrukciójáról, amely mind a szombathelyi úszósport, mind pedig az 

ALIGÁTOR Utánpótlás Sportegyesület tevékeny szerepvállalásával kezdődött. A 

kivitelezés összesen 2 milliárd 32 millió Ft-tal gazdagítja a várost és a megyét. 

                A jégsportban a Pingvinek szerepelnek jól, itt 1,7 Md Ft-tal valósul meg egy fedett 

jégcsarnok építése.  

                Természetesen a fejlesztésekben nagyon nagy szerepe volt az önkormányzatoknak is, 

hiszen a 30 %-os önrészt biztosítani kellett. 

                 Röviden szólt még a pályaépítésekről is, amelyek nem a TAO-ból valósultak meg. 

 

Lábodi Gábor képviselő röviden szól a kézilabda sportág területén a szentgotthárdi 

sportcsarnokról, amely beruházást a kivitelező gyakorlatilag félbe hagyott. Ez a 

városban egy torzó sajnos.  

 

Nagy Gábor tanácsnok megköszöni Prof. Dr. Gadányi Károly munkáját. Elmondja, hogy 

személy szerint ő is jól profitált sportvezetőként a TAO-ból. Az utánpótlásnál 10 % 

önrészt kell biztosítani. Mindenkinek csak javasolni tudja, hogy éljenek a TAO 

lehetőségével. 

 

Dr. Németh Kálmán, a Civil és Nemzetiségi Bizottság alelnökeként tájékoztatja a testületet 

arról, hogy a bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja a közgyűlésnek, s 

hasonlóképpen az ő általa képviselt civil szerveződés is.  

 

Fehér László frakcióvezető tájékoztatja a testületet arról, hogy Celldömölkön a jövő hét 

szerdai napján kerül sor a műfüves pálya avatására, ahol nem csak labdarúgás lesz, 

hanem gyerekeknek atlétikai edzés is. Valóban élni kell a lehetőségekkel, de azért 

meg kell gondolni azt is, hogy a létesítményeket fenn is kell tartani. 
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Szijártó László, a Területi Tervezési és Területfejlesztési Bizottság elnöke szól arról, hogy 

a bizottság egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót, s a testületnek is elfogadásra 

javasolja. 

 

Prof. Dr. Gadányi Károly, a Vas Megyei Sportági Szakszövetségek Tanácsának elnöke 

megjegyzi, hogy a sportnál mindig bizakodni kell. 

 

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

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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

 

 

 

59/2016. (IX. 30.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a társasági adóból eddig a megyében megvalósított 

látványsportágakat érintő fejlesztésekről szóló tájékoztatót – a szóbeli kiegészítéssel együtt – 

köszönettel elfogadja. 

 

 

 

A 6. tárgysorozat tárgyalása 

Beszámoló a TOP aktualitásairól 

 

Szijártó László, a Területi Tervezési és Területfejlesztési Bizottság elnöke tájékoztatja a 

testületet arról, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. 

 

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

határozati javaslatot. 

 

A testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 
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60/2016. (IX. 30.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a TOP aktualitásairól szóló beszámolót az előterjesztésnek 

megfelelően fogadja. 

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:      azonnal 

 

 

 

A 7. tárgysorozat tárgyalása 

Előterjesztés a Vas megye és Komárom-Esztergom megye között kötendő forráscserére 

vonatkozó megállapodásról 

 

Nagy Gábor, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke szerint a megállapodás hatékonyabb 

kihasználásra nyújt lehetőséget. 

 

Rába Kálmán frakcióvezető bejelenti, hogy a döntésnél tartózkodni fog, mivel a hosszú 

távúsága miatt ad hoc-nak tartja az előterjesztést 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke megjegyzi, hogy az ITP-n belül mozognak csak. Nem 

látják előre a pályázatokat, a források lekötését. 

 

A testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozza a következő határozatot: 

 

 

 

61/2016. (IX. 30.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés jóváhagyja a megállapodást Komárom – Esztergom Megye 

Önkormányzatával a forráscseréről a - melléklet alapján - és javasolja az ITP módosítását a 

benne foglaltaknak megfelelően. 

 

 

Felelős:          Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

Határidő:       azonnal 
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A 8. tárgysorozat tárgyalása 

A Vas Megyei Integrált Területi Program 2016. évi felülvizsgálatáról 

 

Szijártó László, a Területi Tervezési és Területfejlesztési Bizottság elnöke tájékoztatja a 

testületet arról, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra 

javasolja a közgyűlésnek. 

 

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

határozati javaslatot. 

 

A testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozza a következő határozatot: 

 

 

 

62/2016. (IX. 30.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Integrált Területi Program módosítását - az 

előterjesztésnek megfelelően - elfogadja. 

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:       azonnal 

 

 

 

 

 

A 9. tárgysorozat tárgyalása 

Beszámoló a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról 

 

 

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

határozati javaslatot. 

 

 

A testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 
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63/2016. (IX. 30.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról szóló 

jegyzői beszámolót – az előterjesztésnek és mellékletének megfelelően - elfogadja. 

 

Felelős:          dr. Balázsy Péter megyei jegyző 

Határidő:      azonnal 

 

 

 

(Majthényi László, a közgyűlés elnöke átadja az ülés vezetését dr. Kondora Bálint 

közgyűlési alelnöknek.) 

 

 

 

A 10. tárgysorozat tárgyalása 

A Vas Megyei Közgyűlés elnökének teljesítményértékelése 

 

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

bizottság az elnök munkáját kiválónak értékelte, de a pénzügyi lehetőség annak 

elismerésére nem nagy. 

 

Rába Kálmán frakcióvezető megköszöni az elnök által végzett munkát és arra biztatja, hogy 

a jövőben is így végezze. 

 

Dr. Németh Kálmán képviselő elmondja, hogy a megye önkormányzatai elégedettek az elnök 

munkájával, különösen azért, mert mindig fogadókész. 

 

Fehér László frakcióvezető szintén elégedettségéről szól az elnök munkájával kapcsolatban, 

hiszen a járási fórumokon az EU-s pályázati lehetőségeken az ő regnálása alatt is 

végigmennek, s ezáltal a megye fejlődése biztosított. 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke elmondja, hogy a saját bevételek növelésén dolgoznak. 

A megyék közt az első háromban Vas megye benne van a juttatásokat illetően. Az 

értéktárban újabb 3 M Ft-hoz jutott hozzá a megye, s miniszteri keretből is kapott 2 

M Ft-ot. Megjegyzi, fontos, hogy az önként vállalt feladatokkal is foglalkozzanak. 

 

Dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke szól arról, hogy a legkisebb TOP-os kerettel 

rendelkezik a megye, de az aktivitás nagy. Szavazásra bocsátja az előterjesztést. 
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A testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozza a következő határozatot: 

 

 

 

64/2016. (IX. 30.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról 

és egyéb juttatásairól, támogatásairól szóló 4/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) 

bekezdésében meghatározottak szerint kiválónak értékeli Majthényi László közgyűlési elnök 

teljesítményét, és a Rendelet 3§ (1) b) pontjában meghatározott üdülési támogatás megfizetését 

a 3.§ (3) bekezdés szerint részére 120.000 forint összegben engedélyezi. 

 

Felelős:          a megyei jegyző 

Határidő:      2016. október 15. 

 

 

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

közgyűlési elnöknek.) 

 

 

A 11. tárgysorozat tárgyalása 

Alapítványi támogatásokról 

 

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

határozati javaslatot. 

 

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

 

 

 

65/2016. (IX. 30.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés  
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1. az elnöki keret terhére a Savaria University Press Alapítvány részére a Láng Gusztáv 

irodalomtörténész életútját bemutató bibliográfia-füzet megjelentéséhez 50.000,- Ft 

támogatást biztosít.  

 

2.  Felkéri elnökét a támogatási szerződések aláírására.  

 

Felelős:  közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

A 12. tárgysorozat tárgyalása 

A TRFC/NYD/t/1800024/2005 számú támogatási szerződés vissza nem térítendő 

támogatásának a – Kedvezményezett súlyos szerződésszegése miatt – visszavonásáról 

 

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

határozati javaslatot. 

 

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

 

 

66/2016. (IX. 30.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés, mint a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács jogutódja,  

 

az Országos Kutatási és Szaktanácsadó Intézet Nonprofit Zrt. 1111 Budapest, Lágymányosi 

utca 12. fszt. 2. (a továbbiakban: Kedvezményezett) részére 2005.08.03-án odaítélt 

50.000.000,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatást a Kedvezményezett súlyos 

szerződésszegése miatt visszavonja. 

 

Indokolás 

 

Kedvezményezett 2006.01.10-én TRFC/NYD/t/1800024/2005 számon támogatási szerződést 

kötött a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanáccsal. A támogatási szerződésben 

Kedvezményezett arra vállalt kötelezettséget, hogy a Terület- és Régiófejlesztési 
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Célelőirányzatból (továbbiakban: célelőirányzat) jóváhagyott 50.000.000,-Ft összegű vissza 

nem térítendő támogatás segítségével 9942 Szalafő, Templomszer 22/b, hrsz.: 416 telephelyén 

megvalósítja a Nyugat-dunántúli Regionális Tejfeldolgozó és Innovációs Központ létesítése 

tárgyú projektet és a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti célnak 

megfelelően 5 évig folyamatosan fenntartja és működteti, a célelőirányzatból támogatott 

vagyont csak a támogatási döntést hozó előzetes jóváhagyásával és a jelen szerződésben 

rögzített kötelezettségek más által történő átvállalásával idegeníti el vagy adja bérbe, illetve 

biztosítja a Magyar Államkincstár és az ellenőrzésre jogosult szervek ellenőrzési jogait. 

 

A projekt megvalósítása során a Kedvezményezett 50.000.000,-Ft állami támogatást vett 

igénybe a célelőirányzatból, mely összeg jogtalan igénybevételnek minősül az alábbiak miatt. 

 

Megállapítást nyert, hogy Támogatott a 2012.07.30-án kelt Adásvételi szerződés alapján a 

támogatás igénybevételével megvalósított Szalafő belterület 416. hrsz. alatt nyilvántartott 

tejfeldolgozó és sajtkészítő központot a Balaskó Kft. részére elidegenítette. 

A támogatási szerződés 10.) b) pontjában rögzítettek szerinti elidegenítéshez szükséges 

előzetes hozzájárulást a döntéshozónál nem kezdeményezte. Ezzel megsértette a 90/2004. 

(IV.25.) Kormányrendelet 15. § (1) bekezdésében foglaltakat, mely szerint: „A 

célelőirányzatból támogatott beruházással létrehozott vagyon a támogatási szerződésben 

meghatározott kötelezettségvállalás időpontjáig csak a támogatási döntést  hozó előzetes 

jóváhagyásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve használatba.” 

 

 

A támogatási szerződés 10.) b) pontjára hivatkozva a Kedvezményezett visszavonásból adódó 

fizetési kötelezettsége a támogatásként felvett 50.000.000,-Ft  összeg és annak a támogatás 

igénybevétele napjától, azaz 2006.08.21. napjától 2013.11.11. napjáig – a visszavonáskor 

érvényes jegybanki alapkamat mértékével számított – 3.129.563,-Ft összegű kamata, összesen 

53.129.563,-Ft azaz Ötvenhárommillió-százhuszonkilencezer-ötszázhatvanhárom Ft, melyet a 

támogatás visszavonásáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell 

megfizetnie a Magyar Államkincstár 10032000-01720275-00000000 számú „Területfejlesztési 

Alaptól átvett feladatok” elnevezésű számlára. 

 

A fenti határidő lejártát követő teljesítés a határidőtől a befizetés napjáig terjedő időszakra a 

teljes fennálló tartozás összegére késedelmi kamat felszámítását, a nem teljesítés pedig a 

követelés érvényesítésre jogi eljárást von maga után. 

 

A támogatás visszavonásával egyidejűleg a szerződésben és az 1. sz mellékletében előírt 

kötelezettségek teljesítése alól mentesül, csak visszafizetési kötelezettsége áll fenn.  
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Felelős: Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

Határidő: azonnal 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke 10.52 órakor zárt ülés tartását rendeli el a 13-14. 

tárgysorozat tárgyalására. 

 

 

A zárt ülés döntései az alábbiak: 

 

 

67/2016. (IX. 30.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 2016. október 23-a alkalmából: 

  

„BATTHYÁNY LAJOS -Vas Megyéért Életmű Díj”-at      

Babati Zoltán János, a Babati és Társa Kft. ügyvezető igazgatója  

 

„SZÉLL KÁLMÁN Díj”-at   

Dr. Kiss Julianna, a Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője                                                                                 

 

„VAS MEGYE BERZSENYI DÁNIEL Díja”-t     

Varga Albin, a Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója  

 

„MARKUSOVSZKY LAJOS Díj”-at    

Dr. Horváth Ágnes, a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház vezető főorvosa                                                       

 

„VAS MEGYE BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ Díja”-t     

Holpert Jenőné, a Mozgássérültek Vas Megyei Egyesülete Celldömölki Helyi 

Csoportjának vezetője          

 

„LÓRÁNT GYULA Díj”-at       
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Dr. Kristóf László nyugalmazott főiskolai tanár                                                                       

 

„JURISICS MIKLÓS Díj”- at 

Egyed László tű. alezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltósági 

felügyelője                                                                  

 

„FAZAKAS PÉTER DÍJ”-at 

Bajkai Gábor építész tervező  

 

                                                                                                         

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

átadásával. 

 

Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő: 2016. október 23. 

 

 

 

68/2016. (IX. 30.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

 

 Kőszeg Város Koncert Fúvószenekara fennállásának 150., 

 a Káldi Önkéntes Tűzoltó Egyesület alapításának 135., 

 a Bajánsenyei Sportegyesület működésének 70.,  

 a kőszegi ATARU TAIKO Ütőegyüttes megalakulásának 10.,  

 a Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium fennállásának 70.,  

 a Pannon Cigányzenekar megalakulásának 10.,  

 a kőszegi Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont működésének 10.,  

 a Nicki Szent Anna Templomért Alapítvány alapításának 10. évfordulója alkalmából 

utólagos jóváhagyással; 

 a Sitkei Citerazenekar Kulturális Egyesület megalakulásának 50. és  

 a Kerkáskápolnai Tűzoltó Egyesület alapításának 125. évfordulója alkalmából    

  

elismerő oklevelet adományoz.  
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