
Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2016. november 25-én 9.00 órától a Megyeháza 

Dísztermében megtartott nyílt üléséről 

 

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

Bálint András, Básthy Béla, Fehér László István, Lábodi Gábor, Nagy Gábor, Pajor 

András, Rába Kálmán, Szabó Lajos, Szijártó László, Tausz István Béla közgyűlési 

tagok; 

 

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

Németh Kálmán közgyűlési tagok; 

 

Tanácskozási joggal vannak jelen: dr. Stankovits György megyei aljegyző, Dr. Puskás 

Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere (a 2. tárgysorozatnál), Dr. 

Stánitz Éva PhD, a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 

főosztályvezetője, megyei tisztifőorvos (a 3. tárgysorozatnál), Dr. Pusztavámi 

Márton, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vas Megyei Szervezetének elnöke  (a 4. 

tárgysorozatnál), Winkelbauer Katalin, a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 

Pénzügyi Csoportjának vezetője, dr. Palotai Péter, a szervezési és jogi csoport 

vezetője;  

 

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

média tudósítói. 

 

Napirend előtt: 

 

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

közgyűlés tagjait és a résztvevőket. Megállapítja az ülés határozatképességét, 12 fő 

képviselő van jelen és 3 fő igazoltan távol, így az ülés határozatképes, majd azt 

megnyitja. Külön köszönti Ágh Péternét, a Vas Megyei Kormányhivatal főigazgatóját, 

Dr. Puskás Tivadart, Szombathely Megyei Jogú Város polgármesterét, Dr. Stánitz Éva 

PhD-t, a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának 

főosztályvezetőjét, megyei tisztifőorvost, Dr. Pusztavámi Mártont, a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara Vas Megyei Szervezetének elnökét, Erdélyi Krisztiánt, a Vas 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját.   

               Átadja Varga Albin, a Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója részére, 

aki a Répcelakon rendezett ünnepségen elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni, az 



 

2 

 

október 23. napja alkalmából adományozott „Vas Megye Berzsenyi Dániel” Díj-at. 

Gratulál a kitüntetettnek.  

Indítványozza, hogy 7. tárgysorozatként tárgyalja meg a testület a Hegypásztor Kör 

Oszkó és a Vas Megyei Önkormányzat között kötendő együttműködési 

szándéknyilatkozatról és támogatói nyilatkozatról szóló előterjesztést, valamint 8. 

tárgysorozatként a Vas Megyei Paktum Szervezet, valamint a Vas Megyei 

Éghajlatváltozási Platform Szervezet alakításáról és a Vas Megyei Önkormányzat 

képviseletét ellátó tag delegálásáról szóló előterjesztést, továbbá 9. tárgysorozatként 

az Integrált Területi Program megvalósítása érdekében létrehozott Döntés-előkészítő 

Bizottságba történő delegálásokról szóló előterjesztést, amelyek az ülés előtt kerültek 

kiosztásra. A 7. tárgysorozat így 10. számú tárgysorozatra változik.  

Szavaztat az ülés tárgysorozatáról. 

 

 

 

A testület 12 igen szavazattal meghozza a következő határozatot: 

 

 

69/2016. (XI. 25.) számú határozat 

 

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

 

Nyílt ülés keretében tárgyalja: 

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

2. Tájékoztató a Szent Márton évben tervezett és megvalósult programokról, az elért 

fejlesztési eredményekről 

3. A népegészségügy aktuális helyzetének bemutatása Vas megyében 

4. Tájékoztató a Vas Megyei Búzatermelési Versenyről 

5. Az Integrált Területi Program módosításáról 

6. A „Veszprémi Akadémiai Bizottság (VEAB) Tudományos Alapítványa” - módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt - alapító okiratának elfogadása, valamint az alapítványba tag 

delegálása 

7. A Hegypásztor Kör Oszkó és a Vas Megyei Önkormányzat között kötendő 

együttműködési szándéknyilatkozatról és támogatói nyilatkozatról szóló előterjesztés 

 

Zárt ülés keretében tárgyalja: 

 

8. Az Integrált Területi Program megvalósítása érdekében létrehozott Döntés-előkészítő 

Bizottságba történő delegálásokról 
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9. A Vas Megyei Paktum Szervezet, valamint a Vas Megyei Éghajlatváltozási Platform 

Szervezet alakításáról és a Vas Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó tag 

delegálásáról 

    10. Elismerő oklevelek adományozásáról. 

 

 

Az 1. tárgysorozat tárgyalása 

Beszámoló a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről 

 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke tájékoztatja a testületet arról, hogy 2 anyag került 

kiosztásra az ülést megelőzően. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot. 

 

 

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

 

 

70/2016. (XI. 25.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről, eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

A 2. tárgysorozat tárgyalása 

Tájékoztató a Szent Márton évben tervezett és megvalósult programokról, az elért 

fejlesztési eredményekről 

 

Dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere vetített képes előadást 

tart a tárgysorozatról. Örömmel beszél azokról a programokról, amelyek Szombathely 

és egyben Vas megye életét is nagyban meghatározták és meghatározzák az év során. 

Szent Márton 316-ban, 1700 évvel ezelőtt született Savariában. Szellemiségét, 

lelkiségét igyekeznek az itt lakók tovább vinni. Valamikor a középkorban azért járt itt 

Nagy Károly, hogy megnézze hol született Szent Márton. A középkori térképeken is 

azért szerepelt Savaria, mivel Szent Márton szülőhelye volt. A Magyar Kormány a 

2016. évet Szent Márton évnek nyilvánította, s 800 M Ft támogatást biztosított a 

programok megvalósítására, továbbá 5, 5, 5 Md Ft-ot a Szent Márton terv 

megvalósítására. Az első 5 Md Ft az emlékévben már részben vagy egészben 



 

4 

 

felhasználásra került. A Modern Városok Program keretében pedig 5+5 Md Ft kerül 

felhasználásra. A programokat illetően szól először. A programokat döntő többségben 

a Savaria Turizmus Nonprofit Kft szervezte. Egy igazi összefogás eredményeként jött 

létre a Szent Márton mozdony, amely remélhetőleg messze elviszi az Emlékév 

hírét. Átadására áprilisban került sor. A Csíksomlyói expressz mozdonya felújítása is 

ebből történt. A Savaria Történelmi Karneválon 150.000 ember vett részt. 

Természetesen ennek is voltak Szent Márton vonatkozásai, így ezen program 

keretében volt lehetőség finanszírozni. Jelentős esemény volt a székesegyház 

fényfestése. Szent Márton és a kereszténység a római világhatárán keretében két 

kiállítás került megrendezésre, az egyik Pannonhalmán, a másik pedig Szombathelyen. 

Példaértékű volt a két város közötti szervezés.  

               A Szent Márton Emlékév látványos programeleme volt a Szent Márton Kupa 

Nemzetközi Hőlégballon Fesztivál. Izgalmas és látványos program volt a Nemzetközi 

Fogathajtó Verseny.  

        Szólt még a november és december hónapokban megvalósított illetve megvalósítandó      

programokról a Szent Márton Ünnep programsorozatról, amely 2016. nov. 1-12. 

között került megszervezésre, a Szent Márton Ünnepi Hetek gyermekprogramjairól, 

amelyek az AGORA Művelődési és Sportház -  2016. nov. 2-18. között szervezett. A 

Márton napi kirakóról, amely a Fő téren volt 2016. nov. 12-13-án. A „Márton a bornak 

bírája” – bor- és gasztrofesztiválról, amely az AGORA Művelődési és Sportházban 

kerül megrendezésre 2016. nov. 25-27. között. Említést tett még a Városi 

Szilveszterről, amely a Fő téren lesz 2016. december 31-én.  

              Megemlítette azt, hogy kormányzati támogatásból több könyv is megjelent Szent 

Mártonról, köztük a Szent Márton meséi. A gyerekek az olvasmányok alapján szinte  

észrevétlenül tanulhatnak az egykori Tours-i püspök életéről. Ez év márciusában  

bemutatásra került A jó pásztor - Tours-i Szent Márton életéről szóló film is. 

A továbbiakban a Szent Márton Tervről beszélt, amelynek pénzügyi vonzata: 

Mindösszesen 15 milliárd forint támogatás 

I.  ütem: 5 milliárd forint 

Városi fejlesztések: 2,5 milliárd forint 

Egyházi fejlesztések 2,5 milliárd forint 

II. ütem: 5 milliárd forint 

III. ütem: 5 milliárd forint. 

Az I. ütem keretében Városi fejlesztések 2,5 milliárd forintos támogatása a 

(1857/2015. (XI.30.) Korm. határozat alapján) részekre bontva: 

• Berzsenyi Dániel tér és környezetének felújítása 1150 millió Ft 

 (ebből 50 millió Ft,- a Kőszegi utcai parkoló építés) 

• Szent Márton templom előtti tér felújítása 350 millió Ft 

• Smidt Múzeum bővítése 300 millió Ft 
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• Romkert átjáró kialakítása 200 millió Ft 

• Savaria Múzeum és múzeumpark fejlesztése 500 millió Ft 

Az egyházi fejlesztésekre további 2,5 milliárd forintos támogatás a 1812/2014.   

(XII. 19.) Korm. határozat alapján: 

                      Székesegyház, Püspöki Palota, Mindszenty tér, Brenner János kollégium, Szent 

Márton templom fejlesztése.  

                     A II. ütem további 5 milliárd Ft támogatás, melynek részeként megvalósul a Szent 

Márton utca rehabilitációja, az Ady tér és környezete megújítása, a Romkert 

látogatóbarát fejlesztése, a buszpályaudvar áthelyezése. 

                     Végül pedig megköszönve a figyelmet indítványozta, hogy minden évben 

szívesen tájékoztatja a testületet Szombathely Megyei Jogú Város által végzett 

feladatokról, különös tekintettel a Szent Márton Tervre. 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke kérdés, hozzászólás nem lévén megköszönte a részletes 

tájékoztatót és szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

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

 

 

71/2016. (XI. 25.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés Szombathely Megyei Jogú Város polgármesterének a Szent Márton 

évben tervezett és megvalósult programokról, az elért fejlesztési eredményekről szóló 

tájékoztatóját – köszönettel – tudomásul veszi. 

 

(Pajor András frakcióvezető 9.38 órakor elment.) 

 

 

A 3. tárgysorozat tárgyalása 

A népegészségügy aktuális helyzetének bemutatása Vas megyében 

 

Dr. Stánitz Éva PhD, a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 

főosztályvezetője, megyei tisztifőorvos szóbeli kiegészítést fűz a közgyűlés elnöke 

által nagyon alaposan kidolgozottnak ítélt előterjesztéshez. Szól arról, hogy a 

megbetegedéshez fűződő adatbázis 2014. évi adatokat tartalmaz, mivel két évente 
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szolgáltatnak adatot a háziorvosok. Jövőre már a 2016. évi adatok is rendelkezésre 

fognak állni. Térinformatikai ábrázolást is tudnak már alkalmazni, amellyel az 

országos helyzethez viszonyítva mérik Vas megyét. A nem fertőző betegségekről 

grafikus ábrázolás készült. A fertőző betegségek teljesen nyugodt helyzetűek Vas 

megyében.  A Vas megyeiek egészségi állapota megnyugtató, a kifejezett előny 

elsimulni látszik és kiegyenlítőbb arányszámot látunk a halálozási arányszámot 

illetően. A háziorvosi rendszerek jól működnek, de kalkulálni kell a háziorvosok 

elöregedésével és az ügyeleti ellátásban jelentkező kisebb problémákkal is. A 

szűrővizsgálatok változatlanul kiemelkedőek. Bevezetésre kerül a vastag- és végbélrák 

lakossági szűrése is a közeljövőben.  

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke megkérdezi, hogy Kőszeg, Szentgotthárd, Vasvár miért 

tér el halálozási mutatószámait illetően? 

 

Dr. Stánitz Éva PhD, a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 

főosztályvezetője, megyei tisztifőorvos válaszol. Erre sajnos nem tudnak 

magyarázatot adni. A daganatos betegségek tekintetében van rosszabbodás. A heveny 

szív- és érrendszeri megbetegedések terén, illetve a halálozásban pedig javulás 

tapasztalható.  

 

Dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere arról érdeklődik, hogy 

az onkológiai centrum jelent-e torzítást az adatokban? Véleménye szerint a 

kardiológiai ellátás viszont közelíti a világszínvonalat.  

 

Dr. Stánitz Éva PhD, a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 

főosztályvezetője, megyei tisztifőorvos válaszol. Elmondja, hogy a daganatcentrum 

ezekben a statisztikákban nem jelent torzítást.  

 

Szabó Lajos képviselő véleménye szerint a korfa katasztrofális képet mutat. Megkérdezi, hogy 

országos összehasonlításban hogyan állunk. 

 

Dr. Stánitz Éva PhD, a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 

főosztályvezetője, megyei tisztifőorvos válaszol. A korfa urna alakú, sajnálatosan 

egyezik az országossal. vannak megyék, ahol a születésszámok a Vas megyeinél is 

rosszabbak. A születéskori átlagos élettartamnál növekedés tapasztalható, a nőknél ez 

79,5 év az átlag. Az uraknál is 72 évre javult ez az átlag. Az egészségben töltött 

életévek a fontos tényezők.  
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Básthy Béla tanácsnok a dohányzás és alkoholfogyasztás felől érdeklődik, elsősorban arról, 

hogy vannak-e magatartási változások ezen a téren.  

 

Dr. Stánitz Éva PhD, a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 

főosztályvezetője, megyei tisztifőorvos elmondja, hogy a dohányzással kapcsolatban 

az a tapasztalat, hogy a középkorúaknál és az idősebbeknél leszokás tapasztalható, de 

sajnos nincs ez a fiatalkorúaknál, ahol inkább emelkedés tapasztalható. Az 

alkoholfogyasztásról közvetlen adatgyűjtésük nincs. Az életmódi illetve alkohol miatti 

halálozásnál nincs nagymértékű változás, inkább a fogyasztott alkohol minőségénél 

van javulás. A borfogyasztás felé van eltolódás.  

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke gratulál a fürdőkultúrás projektjükhöz. Az 

üzemeltetőknek pedig ahhoz, hogy 60 ellenőrzésből mindössze 2 fejeződött be bírság 

kiszabásával. Szavazásra bocsátja a tájékoztatót. 

 

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

 

 

72/2016. (XI. 25.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a népegészségügy aktuális helyzetének bemutatását Vas megyében 

– köszönettel - tudomásul veszi. 

 

 

A 4. tárgysorozat tárgyalása 

Tájékoztató a Vas Megyei Búzatermelési Versenyről 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke köszönti Dr. Pusztavámi Mártont, a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara Vas Megyei Szervezetének elnökét és felkéri szóbeli 

kiegészítőjének megtartására. 

Dr. Pusztavámi Márton, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vas Megyei Szervezetének 

elnöke vetített képes előadást tart a tárgysorozatról. Közel három évvel ezelőtt az 

agrárgazdasági kamarák megalakultak, s elkészítették célkitűzéseiket a maguk 

számára. Tájékoztatja a testületet arról, hogy egységnyi mezőgazdasági területre 

vonatkoztatva az agrárium teljesítménye Hollandiában 3,86 M Ft/ha volt, addig 

Magyarországon mindez 0,41 M Ft/ha. Ezért került sor a búzatermelési verseny 

meghirdetésére. Közel 45.000 hektáron foglalkoznak a megyében mezőgazdasági 
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termeléssel.  A búzaversenynek kettős célja volt, felmérni azt, hogy képesek vagyunk-

e világszínvonalon termelni, és ha igen, akkor a jó tapasztalatokat hogyan juttassák el 

a többi gazdához. 50 gazdát vontak be a versenybe 5-5 hektáros területen. Az 

eredmény az lett, hogy egy termelő haladta meg a 10 t-át, 8 tonnás átlagtermést értek 

el. Az idei évben már 10 gazda termelt 10 t felett. 5,3 t a megye átlaga. A szakmai 

eredmények feldolgozása megtörtént. Fajtalanításuk eredménye hogy megváltozott a 

megye fajta összetétele. A Versenyzői szellemet sikerült felébreszteni. Trágyáztak 

műtrágyával többször is. A lombtrágyázásra is ugyanez vonatkozik. 187000 Ft/ha 

nyereséggel tudtak dolgozni. Az intenzitásnak nincs alternatívája. A bemutatott adatok 

szűkített önköltségre vonatkoznak. Ha minden költséget figyelembe vesznek, akkor 

veszteséges a búzatermesztés. Elmondja, hogy 3,5 t a különbség a jól termelők és az 

átlag között. 6, 3 M Ft a nyereség. Egy kultúra esetében csak egy megyében. 

Megköszöni a megyei támogatást is. A küldetésük az, hogy a jó példát kiadványokkal 

eljuttassák más megyébe is. A kutatásaikat azonban tovább folytatják: 

fajtakísérletekkel, műtrágya kísérletekkel, szakmai bemutatókkal, rendezvényekkel, 

szakmai kiadványokkal, szakmai tanulmányutakkal. búzaversennyel, 

gazdacentrumokkal, vetőmagokkal. Ez különbözteti meg őket a többi megyétől. Vas 

megyében elsőként egy gazdacentrumot, tudáscentrumot szeretnének létrehozni, s 

ehhez keresnek partnereket. Következő lépés pedig egy új mozgalom meghirdetése 

lenne, amelynek neve szerényen 2, 4, 6. 

 

Szabó Lajos képviselő megkérdezi, hogy a jó gyakorlat fogadásában milyen gátak vannak. 

 

Dr. Pusztavámi Márton, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vas Megyei Szervezetének 

elnöke elmondja, hogy a gazdatársadalom szakmai felkészültsége hagy kívánni valót. 

Ezért találták ki a kiadványaikat.  

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke megköszöni a tájékoztatót és a kamarával kialakult jó 

kapcsolatot is, amelyet természetesen folytatni szeretne.  

 

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

 

 

73/2016. (XI. 25.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas megyei búzatermelési versenyről szóló tájékozatót                                           

– köszönettel – tudomásul veszi. 
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Az 5. tárgysorozat tárgyalása 

Az Integrált Területi Program módosításáról 

 

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: 

 

 

74/2016. (XI. 25.) számú határozat 

 

Vas Megye Közgyűlése 

 

a) jóváhagyja Vas Megye Integrált Területi Programjának felülvizsgált változatát a csatolt 

melléklet szerint; 

b) felhívja a megyei jegyzőt, hogy a dokumentumot küldje meg a Nemzetgazdasági 

Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága 

számára. 

 

Felelős:          Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

Határidő:      azonnal 

 

 

A 6. tárgysorozat tárgyalása 

A „Veszprémi Akadémiai Bizottság (VEAB) Tudományos Alapítványa” - módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt - alapító okiratának elfogadása, valamint az alapítványba tag 

delegálása 

 

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

testületet arról, hogy a bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke elmondja, hogy a testület az előterjesztéssel egyszer 

már foglalkozott, s nem a testületen múlt, hogy új határozat vált szükségessé. 
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A testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

75/2016. (XI. 25.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Önkormányzat (székhely: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.), mint a „Veszprémi 

Akadémiai Bizottság (VEAB) Tudományos Alapítványa” (székhely: 8200 Veszprém, Vár u. 37., 

nyilvántartási szám: 19-01-0000164) alapítója az alábbi döntéseket hozta:  

 

1. Az alapító elhatározta az Alapítvány alapító okiratának a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 

és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelő módosítását, melyet az 

alapító okirat aláírásával is megerősít.  
 

2. Az alapító az Alapítvány kuratóriumi tagjainak jelöli 2020. június 30. napjáig terjedő határozott 

időtartamra:  

 

Elnök:  Dr. Pósfai Mihály  VEAB elnöke  

       lakcím: 8230 Balatonfüred, Bajcsy-Zs u. 45. 

Tagok: Dr. Tóth Balázs  VEAB  lakcím: 8200 Veszprém, Baláca u. 38. 

 Skodáné Dr. Földes Rita  VEAB  lakcím: 8200 Veszprém, Hajlat u. 41/B. 

 Dr. Veisz Ottó   VEAB  lakcím: 2462 Martonvásár, Malom u. 5. 

 Dr. Kulcsár László  VEAB  lakcím:9437 Hegykő, Erdősföld u. 18. 

 Dr. Markovszky György VEAB  lakcím: 8200 Veszprém, Kinizsi u. 9. 

 Dr. Pusztay János   Vas Megyei Önkormányzat 

       lakcím: 9733 Horvátzsidány, Tanács u. 1.  

 Dr. Papp Sándor  Veszprém Megyei Jogú Városa Önkormányzata 

       lakcím: 8200 Veszprém, Ádám Iván u. 8.  

 Dr. Bakonyi Árpád  MAL Zrt. „f.a”  

       lakcím: 8220 Balatonalmádi, Budatava u. 1. 

 Dr. Rácz László  MOL Nyrt. lakcím: 1137 Budapest, Radnóti u. 14/A. 

 Turi Bálint    Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 

       lakcím: 2900 Komárom, Beöthy Zsolt u. 9/B. 

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke 
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Határidő:      2016. december 15. a határozat megküldésért 

 

 

 

A 7. tárgysorozat tárgyalása 

A Hegypásztor Kör Oszkó és a Vas Megyei Önkormányzat között kötendő 

együttműködési szándéknyilatkozatról és támogatói nyilatkozatról szóló előterjesztés 

 

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: 

 

 

76/2016. (XI. 25.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés  

1. az oszkói Hegypásztor Körrel kötendő szándéknyilatkozatot és támogatói nyilatkozatot 

az előterjesztéssel egyező tartalommal elfogadja és 

2. felhatalmazza elnökét azok aláírására, 

3. felhatalmazza elnökét a Hegypásztor Körrel a címpályázat elnyerése esetén kötendő 

bérleti szerződés kidolgozására és közgyűlés elé terjesztésére. 

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:       azonnal 

 

(Majthényi László, a közgyűlés elnöke 10.10 órától zárt ülés tartását rendeli el a 8-10. 

tárgysorozatok tárgyalására) 

 

A zárt ülés döntései az alábbiak: 

 

77/2016. (XI. 25.) számú határozat 

 

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

46/2016. (V. 31.) számú határozatában foglalt delegálásokat az alábbiak szerint módosítja:  
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A Vas Megyei Közgyűlés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

TOP-1.2.1 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés” c. konstrukciójára benyújtott Vas megyei támogatási 

kérelmek döntési javaslatainak megfogalmazására összehívott Döntés-

előkészítő Bizottságokba tagként Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés 

elnöke helyett dr. Balázsy Pétert, a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 

vezetőjét, póttagként dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke 

helyett Polgár Andrást, a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal csoportvezetőjét 

delegálja. 

 

Felelős:  Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

78/2016. (XI. 25.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés  

a) TOP-5.1.1.-15-VS1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretein belül a Vas Megyei 

Paktum Szervezetbe tagként Majthényi Lászlót, póttagként dr. Balázsy Pétert delegálja; 

b) KEHOP-1.2.0-15-2016-00008 azonosítószámú projekt keretein belül a Vas Megyei 

Éghajlatváltozási Platform Szervezetbe tagként dr. Kondora Bálintot delegálja. 

 

Felelős:  Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

79/2016. (XI. 25.) számú határozat 

 

A Vas Megye Közgyűlés   

 

 a Rábapatyi Községi Sportkör fennállásának 70.,  

 a Rumi Rajki Műpártoló Kör alapításának 25.,  

 a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium működésének 70.évfordulója alkalmából 

utólagos jóváhagyással,  

 

 



 

13 

 

 


