
Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2017. február 10-én 10.00 órától a Megyeháza 

Címertermében megtartott nyílt üléséről 

 

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

közgyűlés alelnökei, Bálint András, Básthy Béla, Fehér László István, Gagyi 

Levente, Lábodi Gábor, Dr. Németh Kálmán, Nagy Gábor, 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, Németh Gábor, a VASIVÍZ ZRt. műszaki igazgatója (a 12. 

tárgysorozatnál), Futó Marianna, a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési 

munkatársa, Vidos László, a Vas Megyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat 

elnöke 

 

Egyéb résztvevő: Kuttorné Taletovits Klára jegyzőkönyvvezető, valamint a média tudósítói 

 

 

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

közgyűlés tagjait és a résztvevőket. Megállapítja, hogy mind a 15 képviselő jelen van, 

az ülés tehát határozatképes, így azt megnyitja. Szót ad Nagy Gábor tanácsnoknak, aki 

az ülést megelőzően bejelentette felszólalási szándékát. 

 

Nagy Gábor tanácsnok tájékoztatja a testületet arról, hogy - A Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló – a 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdése írja elő 

az önkormányzati képviselők részére, hogy a megválasztásukat követő, majd minden 

év január 1-től számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni.  Az 

önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös 

háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének 

vagyonnyilatkozatát. Ennek a kötelességüknek a Vas Megyei Közgyűlés képviselői 

határidőre eleget tettek, s a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a vagyonnyilatkozatokat 

nyilvántartásba vette, az erről szóló igazolások az ülést megelőzően kiosztásra kerültek 

a képviselők részére. 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke szavaztat az ülés tárgysorozatáról azzal, hogy a 4. és 

az 5. tárgysorozat tárgyalása felcserélődik, és a testület 19. tárgysorozatként tárgyalja 

meg a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösséggel kötendő fenntartási 
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feladatokról szóló megállapodást, s ezzel a zárt ülés tárgysorozatainak számozása 20-

23-ra változik. 

 

A testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

1/2017. (II. 10.) 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 eseményekről és 

döntésekről   

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

módosításáról 

3. A Vas Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló /2017. (…) 

önkormányzati rendelete megalkotása 

4. A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása 

5. A Vas Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. 

(XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról, illetve az önkormányzati hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzata módosításáról 

6. Tájékoztató a Vas Megyei Önkormányzat 2016. évi nemzetközi tevékenységéről, a 

2017. évi tervezett programokról 

7. Hargita megyével testvérmegyei kapcsolat létesítése 

8. Együttműködés kialakítása Imereti régióval 

9. Az Vas Megyei Önkormányzat közbeszerzési terve 

10. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsával kötendő 

megállapodás 

11. Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program aktualitásairól 

12. Tájékoztató a Vasivíz ZRt. tevékenységéről 

13. Beszámoló a Vas Megyei Értéktár Bizottság 2016. második félévi tevékenységéről 

14. Beszámoló a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról          

15. A Vas Megyei Közgyűlés elnöke illetményének módosítása 

16.  A Vas Megyei Közgyűlés alelnökei illetményének módosítása 

17. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség végelszámolásának előkészítése 

18. Közösségi célú alapítvány támogatása 

19. Megállapodás a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsával 

 

Zárt ülés keretében tárgyalja: 

 

20. Előterjesztés hivatali gépjármű értékesítéséről  

21. A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 2017. március 15-e alkalmából 

adományozandó kitüntetések, elismerések 

22. A Vas Megyei Közgyűlés elnökének 2017. évi szabadságolási terve 

23. A Pannon Novum Kft. üzletrészének megvásárlásáról   
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Az 1. tárgysorozat tárgyalása 

Beszámoló a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről és döntésekről 

 

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

határozati javaslatot. 

 

 

A testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

2/2017. (II. 10. számú határozat 

 

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

készített beszámolót tudomásul veszi. 

 

 

A 2. tárgysorozat tárgyalása 

A köztisztviselők díjazásáról és egyéb juttatásairól, támogatásairól szóló rendelet 

módosításáról 

 

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

rendelet-tervezetet. 

 

 

A testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja az 1/2017. (II. 13.) önkormányzati 

rendeletét, melyet a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz. 

 

 

 

A 3. tárgysorozat tárgyalása 

A Vas Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 13.) 

önkormányzati rendelete megalkotása 

 

 

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

bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Megállapította, hogy a megyei 

önkormányzatok kötelező feladat- és hatásköri rendszerében, valamint annak 

finanszírozásában 2017. évben nem várható változás. A megyei önkormányzatok 

működésének állami támogatása változatlan nagyságrendű, azaz azonos az előző évi 

pénzösszeggel.  

              A megyei önkormányzat a 2017. évi költségvetésében területi szerepköréből adódóan 

az önkéntes feladatok ellátásával továbbra is számol, melynek költségeit a 2017. évi 

tervezet tartalmazza.  
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              Üdvözlendő az a tény is, hogy a hivatal több olyan határon átnyúló nemzetközi 

pályázatot nyújtott be és tervez benyújtani, ahol szintén jelentős összegű pályázati 

forrást tud majd bevonni a működés fedezetére. A 2017. évi költségvetésben már a 

TOP-os és KEHOP-os pályázati pénzekkel is tudunk számolni.  

              Újabb pozitívumként említhető, hogy ingatlanhasznosítási lehetőségeinek feltárásával 

szintén újabb bevételekre tud szert tenni az önkormányzat és a hivatal, és további 

tárgyalásokat is folytatunk ezen típusú bevételeink növelésére. 

              A bizottság a közgyűlésnek az indítványozott módosításokkal együtt elfogadásra 

javasolja az előterjesztett 2017. évi költségvetés tervezetét. 

 

Rába Kálmán frakcióvezető megköszöni frakciója nevében a hivatal munkatársainak a 

költségvetés elkészítését. A jelenleg regnáló kormány munkájával, hozzáállásával 

kapcsolatban elmondja, hogy elfogadják azt a döntést, miszerint a közgyűlések 

elnökeinek bérét emelik, hiszen ezzel egy régi elmaradásukat pótolják, de azt nem, 

hogy ehhez nem biztosítanak további normatívát. A megnövekedett feladatok miatt 

tolerálják a megyének az új gépkocsi beszerzésének hobbyját is, de jelen gazdasági 

helyzetben egyes emberek ezt rossz szemmel nézhetik. Elmondja, hogy ezért 

frakciójuk a szavazásnál tartózkodni fog. 

 

Szabó Lajos képviselő bizakodik abban, hogy a pályázatok ebben az évben már beindulnak. 

Támogatják a költségvetést is. A gépkocsi beszerzésével kapcsolatban szól arról, hogy 

amennyiben menni kell, akkor menni kell. Az ésszerű költségeket kell szem előtt 

tartani. Bízik abban, hogy felesleges költségek nem lesznek. Azzal is egyetért, hogy a 

közéletben dolgozók munkáját el kell ismerni. A bért adja a közgyűlés, a 

választópolgárok pedig majd a szavazás során kifejezésre juttatják, hogy a végzett 

munkával elégedettek-e. A tisztességes munkát azonban meg is kell fizetni. 

 

Dr. Németh Kálmán képviselő aggasztónak tartja, hogy 650 M Ft-os költségvetésből 150 M 

Ft a tavalyi tartalék. El sem tudja képzelni, hogy, ha ez nincs, akkor miből működne a 

megye. Aggasztónak tartja azt is, hogy 650 M Ft-os költségvetésből 30 M Ft-ot a 

közgyűlés elnöke csoportosíthat át. Ezt nehezményezi, hiszen ezt már tavaly is 

felvetette. Répcelaki példát említ ezzel összefüggésben. Az ilyen jellegű döntést 

feltétlenül bizottságra bízná. Tudomása szerint 8 db autója van a megyei 

önkormányzatnak. Szerinte ez nem kevés. Megköszöni a költségvetés elkészítését, 

amelyet meg is fog szavazni. 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke reflektál az elhangzottakra. Tájékoztatja a testületet 

arról, hogy a megyei önkormányzatnak 6 db autója van. Az elnökök béremelését öt 

párti támogatással szavazták meg, de nem a kormány, hanem a Magyar Országgyűlés 

szavazta meg. Az, hogy a Jobbiknál nézetkülönbségek vannak, arról nem tehetnek, de 

szíve joga a képviselőnek ezzel kapcsolatban véleményt nyilvánítani. A pénzügyi 

átcsoportosítás lehetőségével még eddig egyetlen alkalommal sem élt, de azért került 

be a költségvetésbe, hogy bizonyos helyzetben ebből ne adódjon hátránya a megyének, 

tehát szükség esetére az akcióképesség érdekében került be a tervezetbe. Ő ezzel nem 
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fog visszaélni. Szól arról is, hogy a béremelés egy részét fedezi a járulékok 

csökkentése. A Jobbiktól pedig arra vár javaslatot, hogy a megnövekedett feladatok 

elvégzése során a kollégák mivel utazzanak. 

 

(Gagyi Levente tanácsnok kiment a teremből.) 

 

A testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett megalkotja a 2/2017. (II. 13.) 

önkormányzati rendeletét, melyet a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz. 

 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke megkérdezi, hogy a Vas Megyei Önkormányzat 2018-

2020. évekre vonatkozó középtávú tervéhez készített előterjesztéssel kapcsolatban 

van-e kérdés, hozzászólás. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot. 

 

(Gagyi Levente tanácsnok visszajött a terembe.) 

 

A testület 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozza a következő határozatot: 

 

3/2017. (II. 10.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés az önkormányzat középtávú tervével kapcsolatban megállapítja, 

hogy a 2018-2020. költségvetési évekre a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) 

bekezdésében foglalt saját bevételének minősülő bevétele a költségvetési évet követő 3 évre: 

Adatok ezer Forintban 2018. 2019. 2020. Várható saját bevételek: 1.300 1.300 1.300. A 

közgyűlés az önkormányzat középtávú tervével kapcsolatban megállapítja, hogy az 

önkormányzatnak a tárgyidőszakra adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez, adósságot 

keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége nem várható. 

 

Felelős:           a megyei közgyűlés elnöke  

Határidő:       folyamatos 

 

 

A 4. tárgysorozat tárgyalása 

A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása 

 

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

határozati javaslatot. 
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A testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

4/2017. (II. 10.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés az előterjesztés mellékletének megfelelően módosítja a Vas Megyei 

Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát.  

 

Felelős:           a közgyűlés elnöke 

Határidő:       azonnal 

 

(A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítását a jegyzőkönyv 

melléklete tartalmazza.) 

 

 

Az 5. tárgysorozat tárgyalása 

A Vas Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII. 

15.) önkormányzati rendelete módosításáról, illetve az önkormányzati hivatal Szervezeti 

és Működési Szabályzata módosításáról 

 

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

rendelet-tervezetet. 

 

A testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja a 3/2017. (II. 13.) önkormányzati 

rendeletét, melyet a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz. 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke tájékoztatja a testületet arról, hogy a rendelet 8. számú 

függeléke tartalmazza a Vas Megyei Önkormányzati  Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatát, amelyről szintén dönteni kell. 

 

A testület 15 igen szavazattal egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 
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5/2017. (II. 10.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatát az előterjesztésnek megfelelően elfogadja, az 5/2013. (II. 15.) számú határozatával 

kiadott alapító okiratot hatályon kívül helyezi. 

 

Felelős:          dr. Balázsy Péter megyei jegyző 

Határidő:      azonnal 

 

 

A 6. tárgysorozat tárgyalása 

Tájékoztató a Vas Megyei Önkormányzat 2016. évi nemzetközi tevékenységéről, a 2017. 

évi tervezett programokról 

 

 

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

az előterjesztést megtárgyalta. 2016-ban a Vas Megyei Önkormányzat nemzetközi 

kapcsolatai a Vas Megyei Közgyűlés nemzetközi terve, valamint a megyei 

önkormányzat korábban megkötött két- és többoldalú együttműködési 

megállapodásaiban foglaltak szerint alakulnak.  Elsősorban azokra a kapcsolatokra 

fektették a hangsúlyt, melyektől tényleges eredmény várható és reményeik szerint 

hozzájárultak a megye fejlődéséhez, a nemzetközi együttműködések pozitív és 

eredményes megítéléséhez.  Ebben a szellemben, és remélhetőleg a meglévő három 

nemzetközi pályázat mellett, még több nyertes projekttel is bővülve került 

megalkotásra a 2017. évi nemzetközi terv is. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a 

tevékenységről készült beszámolót és azt is elfogadásra javasolja közgyűlésnek. 

 

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

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

A testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

 

 

6/2017. (II. 10.) számú határozat 

 

A közgyűlés:  

1.) elfogadja a Vas Megyei Önkormányzat 2016. évi nemzetközi kapcsolatairól szóló 

beszámolót; 

2.) az írásbeli előterjesztéssel egyezően jóváhagyja a 2017. évi nemzetközi tervet.  
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Felelős:             a közgyűlés elnöke  

Határidő:          azonnal 

 

 

A 7. tárgysorozat tárgyalása 

Hargita megyével testvérmegyei kapcsolat létesítése 

 

 

Lábodi Gábor képviselő szól arról, hogy frakciójuk üdvözli ezt a kapcsolatépítést. 

Nehezményezi azonban, hogy a lakosság ezekből a kapcsolatokból semmit nem érez, 

nem tud róla. Példák során keresztül érzékelteti, hogy mire gondol ezzel kapcsolatban, 

miként kellene a kapcsolatokat elmélyíteni. Minden településre el lehetne juttatni 

termékeket, kultúrát, stb. 

 

 

Marton Ferenc, a megyei közgyűlés alelnöke szól arról, hogy Lábodi Gábor képviselő nyitott 

kapukat dönget. Kiosztásra került egy meghívó, amelynek eseményei a médiában is 

meg fognak jelenni. Ezen az eseményen megjelenik úgy a Felvidék, mint Muravidék, 

Hunyad, vagy akár Hargita megye is. Lesznek itt népdalok, gasztronómia, kiállított 

tárgyak, kézművesek tárgyak és sok egyéb. 

 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke tájékoztatja a testületet arról, hogy augusztus hó 

folyamán magán látogatást tett nála a Hargita megyei elnök családjával, s váltottak 

szót annak kapcsán is, hogy milyen konkrét elképzeléseik vannak a kapcsolatok 

építése kapcsán Valószínűleg részt vállal a megye a Hargita hegység turisztikai 

tervének kidolgozásában is. Nem Hunyad megye rovására szeretnék a kapcsolatokat 

építeni, hiszen ott még kevesebb magyar él, hanem közösen inkább Hunyad megyét 

is közösen támogatni. 

 

Tausz István képviselő szól arról, hogy léteznek élő kapcsolatok is a hungarikum pályázatok 

kapcsán. Ő konkrétan kettőről tud: a Káld-Csíkszentimre és a Nádasd és Alsósófalva 

közöttiről. Az együttműködések egymást bemutató kapcsolatokra irányulnak. 

Indítványozza, hogy a megállapodást fogadja el a testület, s abba kerüljenek bele a 

már meglévő kapcsolatok is. 

 

Marton Ferenc, a megyei közgyűlés alelnöke szól még arról, hogy folyamatban van több 

településnek is a kapcsolat felvétele. A kormány is biztosít ezekhez forrást. A 

megyében Ikervárnak van kapcsolata Csernakeresztúrral. Az együttműködések 

kiterjednek egyházi, civil szervezetek közötti kapcsolatokra. Létezik már lista a 

településekről, akik szeretnének együttműködni a nemzetközi kapcsolatokban, de 

várják további települések jelentkezését is. 
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Majthényi László, a közgyűlés elnöke további kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot: 

 

 

 

7/2017. (II. 10.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Hargita megye és a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése közötti 

nemzetközi együttműködési megállapodást jóváhagyja, s felhatalmazza elnökét a nyilatkozat 

aláírására.  

 

 

8. tárgysorozat 

Együttműködés kialakítása Imereti régióval 

 

 

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

határozati javaslatot. 

 

 

A testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

8/2017. (II. 10.) számú határozat 

 

A közgyűlés felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét, hogy a Vas Megyei Önkormányzat és 

Imereti régió közötti nemzetközi együttműködés kiépítése céljából tárgyalásokat folytasson. 

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke  

Határidő:      azonnal, illetve folyamatos 

 

 

A 9. tárgysorozat tárgyalása 

A Vas Megyei Önkormányzat közbeszerzési terve 

 

 

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

határozati javaslatot: 
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A testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

 

9/2017. (II. 10.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés jóváhagyja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Vas Megyei 

Önkormányzat 2017. évre vonatkozó közbeszerzési tervét.  

 

Felelős:          közgyűlés elnöke  

Határidő:      folyamatos 2017. december 31. napjáig 

 

 

(Szabó Lajos képviselő kiment a teremből.) 

 

 

A 10. tárgysorozat tárgyalása 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsával kötendő 

megállapodás 

 

 

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

határozati javaslatot. 

 

A testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

10/2017. (II.10.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés  

1. a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa és a Vas Megyei 

Önkormányzat Közgyűlése között a 2017. évre szóló megállapodást – a melléklettel 

megegyezően – jóváhagyja; 

2. a munkaprogram feladatainak végrehajtására az önkormányzat 2017. évi költségvetésének 

nemzetközi kapcsolatok előirányzatán belül a szükséges pénzügyi fedezetet biztosítja;  
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3. megbízza a közgyűlés elnökét a megállapodás aláírására. 

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke  

Határidő:      azonnal, illetve a partnerrel egyeztetett időpontban – a megállapodás aláírására;    

továbbá a végrehajtásra folyamatos  

 

 

A 11. tárgysorozat tárgyalása 

Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program aktualitásairól 

 

 

Szijártó László tanácsnok tájékoztatja a testületet arról, hogy a Területi Tervezési és 

Területfejlesztési Bizottság a tárgysorozatot megtárgyalta, s egyhangúlag 

elfogadásra javasolja a testületnek.  

 

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

bocsátja a határozati javaslatot.  

 

A testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

11/2017. (II. 10.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program aktualitásairól 

készült beszámolót elfogadja. 

 

(Szabó Lajos képviselő visszajött a terembe.) 

 

 

A 12. tárgysorozat tárgyalása 

Tájékoztató a VASIVÍZ ZRt. tevékenységéről 

 

 

Németh Gábor, a VASIVÍZ ZRt. műszaki igazgatója vetített képes szóbeli kiegészítőt fűz 

az előterjesztéshez. Tájékoztatja a testületet arról, hogy prezentációjával és szóbeli 
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kiegészítésével kívánja összefoglalni a társaság elmúlt öt évét, s azt, hogy a jövőben 

mit kívánnak elérni. Egy idővonalon mutatja e azokat a jogszabályi és egyéb 

változásokat, eseményeket, amelyek befolyásolták Magyarországon a víziközmű 

szolgáltatók életét. Ennek alapja a 2011. évi CCIX. törvény volt elsősorban, mert eleve 

ez terelte más mederbe működésüket alapjaitól. Az első feladat az integrációs stratégiai 

változások kidolgozása volt, s ez alapján a tárgyalások lefolytatása Bük, Celldömölk 

és Sárvár városokkal. A törvény ugyanis meghatározta, hogy Magyarországon milyen 

társaságok végezhetnek víziközmű szolgáltatást. Korábban közel 400 

közműszolgáltató végezte ezt a tevékenységet. Különböző műszaki paramétereknek 

kellett megfelelni, humánerőforrásnak és egy lakosegyenérték számot határoztak meg. 

150.000 lakos alatt nem kapott engedélyt egyetlen szolgáltató sem. Náluk a 

lakosegyenérték szám jelenleg 260.000. Ez biztosítja a társaság számára a hosszú távú 

működést. Még egy jelentős lépés volt a törvény megjelenése után a Magyar 

Energetikai és Közműszabályozási Hivatal felállítása. Nekik lakos egyenértékenként 

150.- Ft felügyeleti díjat fizet a társaság, ami 40-41 M Ft kifizetést jelent a társaságnak. 

A törvény megjelenését követően befagyasztásra kerültek a vízdíjak, s ezt követően 

volt még egy kisebb mértékű, 10 %-os rezsicsökkentés, majd megjelent a közműadó 

is. Ez 4 milliárd Ft-ot jelent a társaság működésében. 2012 előtt egységes vízdíj volt a 

társaságnál, s amikor Celldömölk, Csénye, Jákfa, Rábapaty és Sárvár is csatlakozott, 

akkor új díjakat hoztak, s a korábbi díjak lettek elfogadva, továbbá a szennyvíz 

szolgáltatás területén is megnövelte a használati díjak számát. A törvény megjelenése 

után volt egy nagy lépés még: a vagyonátháramlás. A közművagyon az 

önkormányzatok tulajdonába került, az egyéb vagyontárgyak, amelyek a szolgáltatást 

nem befolyásolják, valamint a gépjárművel, épületek stb. maradtak a társaság 

könyveiben. Volt egy alaptőke leszállítás is. Meg kellett kötni az új bérleti- 

üzemeltetési szerződéseket. Kialakításra került az új használati díj is. Ez az a díjtétel, 

amelyből a társaság a rekonstrukciós és fejlesztési feladatokat tudja elvégezni a 

közművagyonon. A korábbi amortizációs díjból lett megképezve a használati díj, 

amortizációs tétel, s még ebből kellett kivenni a közműadó finanszírozását is. A 

törvénynek volt még egy jelentős alaptétele, a keresztfinanszírozás tilalma. Vízdíjból 

csak vízszolgáltatás, a szennyvízdíjból meg csak szennyvízszolgáltatás 

finanszírozható, s ezekből nem finanszírozható a Szombathelyi Uszoda működtetése 

sem. Nagyjából két- és fél év előzte meg azt az időpontot, amikor Celldömölk és 

Sárvár is visszatért a VASIVÍZ ZRt.-hez. Szól arról még, hogy 2013.-2014-2015-ben 

kisebb települések kerültek vissza a ZRt-hez. Ezek a közműhivatal közérdekű 

kijelölésével kerültek vissza, majd időközben bérleti-üzemeltetési szerződést kötött 

velük  ZRt. Minden önkormányzatnak tulajdont kellett biztosítani  a közművagyonból. 

Szól még a két ágazat integrációs folyamatáról, valamint a tulajdonosi arányokról. A 

Magyar Állam több mint 4 %-kal részesedik a közművagyonból. Az Őrségben 34 

település volt, amelyik nem csatlakozott anno a VASIVÍZ ZRt-hez, így ez a vagyon a 

megyei önkormányzaté lett, amely időközben – az ismert okokból – a Magyar Állam 

tulajdonába került. A legnagyobb részvényes Szombathely 52,9 %-kal. 

Önkormányzati projekteknek köszönhetően valósulhattak meg pályázati pénzekből 

telepfejlesztések, hálózati rekonstrukciók. Hátrányt jelent, hogy a hálózatok 

karbantartására, fejlesztésére csak pici arány költhető. A víz- és szennyvízhálózat is 

elöregedő félben van. Komoly fejlesztésekre, rekonstrukcióra nincs lehetőség. Szól 

arról, hogy az önkormányzatok pályázatai révén 11 szennyvízprojektből 14 
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településnek sikerült megoldani a problémáit. A folyamatban lévő projektekből pedig 

16 település szennyvízelvezetése oldódik meg. 60 településnek azonban nincs 

megoldva a szennyvízelvezetése. Az ívóvíz fejlesztések terén 6 projekt kapcsán 20 

településnek oldódott meg a vízminőségének javítása, s folyamatban van még 8 

projekt, melyből további 20 településnek sikerül megoldani ezt a tervét. Bíznak abban, 

hogy az alternatív felhasználásokra is lesznek pályázatok. A fenntartási 

tevékenységükben növekedés tapasztalható, az építési tevékenységüknél a csökkenés 

azért van, mivel sajátként volt korábban könyvelve, a beruházások pedig elsősorban 

eszközbeszerzésekre vonatkoznak. A jelentősebb építési tevékenységet 

Szombathelyen és Kőszegen végezték. A záportározó volt egy nagy beruházások. 

Folyamatban van az uszoda fejlesztése. A „Modern Városok” pályázat keretében fog 

megtörténni a még további, jelentős bővítés. Távlati terveikről, céljaikról szólva 

elmondja, hogy a szakmai utánpótlás lenne kiemelkedő feladatuk, de a viszonylag 

alacsony bérezés miatt ezt elég nehéz megoldani. Üzembiztonsági tevékenységüket 

azonban folyamatosan tudják végezni. 

  

Szijártó László tanácsnok tájékoztatja a testületet arról, hogy ő négy éven keresztül tagja volt 

a ZRt. igazgatóságának, s együtt követték le a törvényi változásokat. Példaértékűen 

élték meg a társaságnál a változásokat, és biztosították a szolgáltatásokat is. Ezek 

mellett pedig a társaság különböző rendezvények támogatásából is kiveszi a részét. 

Kéri, hogy a műszaki igazgató tolmácsolja a példaértékűen végzett munkáért a testület 

és személye köszönetét is a vezérigazgató felé is. 

 

Tausz István képviselő szól arról, hogy már a Területi Tervezési és Területfejlesztési Bizottság 

ülésén is felvetette, de itt is megkérdezi, mi az oka annak, hogy a vidékfejlesztési 

pályázati felhívásra azon települések, az említett 60, ahol nincs megoldva a 

szennyvízelvezetés, szennyvízkezelés vajon milyen meggondolásból nem pályáznak. 

Az egyedi szennyvízkezelési rendszernek hat féle megoldási javaslata is van. 150 M 

Ft támogatási lehetőséggel lehet élni. 2000 lakos egyenérték alatti települések nem 

szerepelnek az agglomerációs listákon, viszont van szennyvízkibocsátásuk. 

Érdeklődött a pályázatok felől országos szinten, s 100 körüli azon települések száma, 

akik pályáztak, de Vasban egy sem. Tudomása szerint a társaság is tett már ez irányba 

lépéseket. Országosan megyénként 4-5 település is pályázott. Itt vajon mi az oka 

annak, hogy egy település sem él, élt a lehetőséggel? 

 

Németh Gábor, a VASIVÍZ ZRt. műszaki igazgatója válaszában kitér arra, hogy összehívták 

az érintett településeket, de legalább is egy részüket, akik pályázhatnának. Szakmailag 

próbálták feléjük megközelíteni a kérdést. Láttatták, hogy a kisebb tisztítók, ha nem 

megfelelően kezelik azokat, gyorsan amortizálódnak. Településenként a 150 M Ft 

valószínűleg nem is elegendő, ezért az egyedi tisztítókat nem tartják szerencsés 

megoldásnak. Ezt ugyanis bárki üzemeltetheti. Pár év múlva avultan kerülnek a 

társasághoz, akkor nem lesz a társaságnak ezek fejlesztésére fedezete. 

 



14 

 

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

bocsátja a határozati javaslatot.  

 

A testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

12/2017. (II. 10.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a VASIVÍZ ZRt. tevékenységéről szóló tájékoztatót - köszönettel – 

tudomásul veszi. 

 

 

A 13. tárgysorozat tárgyalása 

Beszámoló a Vas Megyei Értéktár Bizottság 2016. második félévi tevékenységéről 

 

 

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

határozati javaslatot. 

 

A testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

13/2017. (II. 10.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Értéktár Bizottság elnökének a bizottság 2016. év 

második félévben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

 

A 14. tárgysorozat tárgyalása 

Beszámoló a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról 

 

 

A testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 
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14/2017. (II. 10.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

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

közgyűlési alelnöknek.) 

 

 

A 15. tárgysorozat tárgyalása 

A Vas Megyei Közgyűlés elnökének illetményének módosítása 

 

 

Rába Kálmán frakcióvezető tisztázni kívánja a költségvetésnél elmondottakat. Hangsúlyozza, 

hogy nem azt nehezményezik, hogy a tisztségviselők bérét a testület emeli, hanem azt, 

hogy ennek fedezetére nem biztosítják a szükséges fedezetet. 

 

 

Dr. Kondora Bálint megyei közgyűlési alelnök további kérdés, hozzászólás nem lévén 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

A testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozza a következő határozatot: 

 

 

15/2017. (II. 10.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 68/2014. (X. 22.) számú határozatának második mondata helyébe az 

alábbi rendelkezés lép: A közgyűlés A közgyűlés elnökének illetményét 897.400 Ft-ban, 

költségtérítését 134.600 Ft-ban állapítja meg a Kttv. 131.§ (1) bekezdés szerinti kerekítés 

szabályainak figyelembe vételével.  

 

Felelős:             a megyei jegyző  

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

közgyűlési elnöknek.) 

 

 

A 16. tárgysorozat tárgyalása 

A Vas Megyei Közgyűlés alelnökei illetményének módosítása 

(Az új előterjesztés az ülést megelőzően került kiosztásra.) 

 

 

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

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

A testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

 

 

16/2017. (II. 10.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés  

1. dr. Kondora Bálint alelnök Mötv. szerinti illetményét 807.700 forint összegben, idegennyelv-

tudási pótlékának mértékét 56.000 Ft összegben, valamint az idegennyelv-tudási pótlék alapján 

számított együttes juttatásának összegét – a Kttv. 131.§ (1) bekezdés szerinti kerekítés 

szabályainak figyelembe vételével – 863.700 Ft összegben, a költségtérítését 121.156 Ft-ban 

állapítja meg. 

2. Marton Ferenc alelnök Mötv. szerinti illetményét a Kttv. 131.§ (1) bekezdés szerinti kerekítés 

szabályainak figyelembe vételével 807.700 forint összegben, költségtérítését 121.156 Ft-ban 

állapítja meg. 

 

3. a 30/2015. (V. 8.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.  

 

Felelős:            a közgyűlés elnöke  

Határidő:        azonnal  

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke megjegyzi, hogy az előző két tárgysorozat kapcsán 

folyik felmérés, hogy szükséges-e a többletköltségeket kompenzálni. 
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17. tárgysorozat 

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség végelszámolásának előkészítése 

 

 

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

határozati javaslatot. 

 

 

A testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

 

17/2017. (II. 10.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés  

a) a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság végelszámolásával kapcsolatos tájékoztatót tudomásul veszi;  

b) elfogadja a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság vagyonfelosztására vonatkozó javaslatot, eszerint a Vas Megyei 

Önkormányzat 39.259 Ft-tal részesedik a fennmaradt vagyonból;  

c) egyetértve a végelszámolás lezárásával és a cég törlésének kezdeményezésével, 

felhatalmazza elnökét, hogy az előterjesztés mellékletét képező – a Vas Megyei 

Önkormányzatot érintő – megállapodásokat írja alá, ennek megtörténtét követő közgyűlésen 

erről adjon tájékoztatást.  

 

Felelős:           a közgyűlés elnöke  

Határidő:        2017. március 31.  

 

 

A 18. tárgysorozat tárgyalása 

Közösségi célú alapítvány támogatása 

 

 

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

határozati javaslatot. 

 

 

A testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 
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18/2017. (II. 10.) számú határozat 

 

A megyei közgyűlés 

 

1. az elnöki keret terhére az Alpokalja Daganatos Gyermekekért Közhasznú Alapítvány 

részére a Rábahidvégen 2017. július 5-9 között megrendezésre kerülő III. Csodaszarvas 

Tábor lebonyolításához 100.000,- Ft, továbbá a Dr. Tiborcz Sándor Egészségügyi 

Szakdolgozók Önképzését Támogató Alapítvány részére az Ápolók Napja alkalmából 

2017. február 23-án tartandó ünnepség megrendezéséhez 50.000,- Ft támogatást 

biztosít.   

 

2. Felkéri elnökét a támogatási szerződések aláírására.  

 

Felelős:  közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

A 19. tárgysorozat tárgyalása 

Megállapodás a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsával 

 

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

határozati javaslatot. 

 

 

A testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

19/2017. (II. 10.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsával 

kötendő megállapodást az előterjesztéssel egyező tartalommal elfogadja. 

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:        folyamatos 

 

 

(Majthényi László, a közgyűlés elnöke zárt ülés tartását rendeli el 10.59 órakor a 20-23. 

tárgysorozatok tárgyalására.) 
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A zárt ülés döntései az alábbiak: 

 

20/2017. (II. 10.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés  

- értékesítésre kijelöli az LRT-785 frsz-ú Opel Insignia személygépkocsit; 

- az értékesítés egyszerű pályázati eljárásban történő lebonyolítására a Vas Megyei 

Önkormányzati Hivatalt bízza meg, azzal, hogy a minimális eladási ár nem lehet 

alacsonyabb a gépjármű könyv szerinti értékénél. 

 

Az értékesítésről annak megtörténtét követő közgyűlésen tájékoztatást kell adni. 

 

Felelős:           a megyei jegyző 

Határidő:       folyamatos  

 

21/2017. (II.10.) számú határozat 

 

A közgyűlés 2017. március 15-e alkalmából: 

 

 „Vas Megye Gazdaságáért Díj” kitüntetést: 

 

Brumbauer József BPW-Hungária Kft. ügyvezető igazgatója 

Nagy Imre  családi gazdálkodó  

 

 „Vitéz Both Béla Emlékdíj” kitüntetést: 

   

Móricz Tamás r. zászlós, c. r. főtörzszászlós, 

Szombathelyi Rendőr-kapitányság 

Közlekedésrendészeti Osztálya 

 

"Vas Megye Közgyűlésének Pável Ágoston Emlékplakettje" kitüntetést: 

 

Holecz Károly Porabje újság fotóriportere 

Horváth Gyuláné  nyug. óvodavezető 

Keresztúriné Pintér Mária nyug. történelem tanár  
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Németh János  festőművész, ny. tanár 

Polgár Antal  

 

főtanácsos, területi felügyelő  

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Szigetközi 

Szakmérnöksége 

 

„Kuntár Lajos Sajtó Díj”-at: 

 

Büki László a Vaskarika.hu főszerkesztője  

 

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közigazgatási Tagozata" elismerést: 

 

Ecker Eszter  

 

szervezési ügyintéző  

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 

Erdélyi Antal (posztumusz)  

Fukszberger Imre Lóránt  Csehimindszent község polgármestere 

Laczó Éva  

 

Dr. Magyar Rezső  

 

igazgatási osztályvezető  

Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 

hatósági szakügyintéző, jogtanácsos 

Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 

 

Dr. Palotai Péter  jogi és szervezési csoportvezető  

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal  

Varga Jenő  nyugdíjas 

  

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Oktatási Tagozata" elismerést: 

 

Dr. Biroszné Móritz Zsuzsanna  

 

ELTE SEK rektorhelyettesi iroda vezetője  

matematika-fizika szakos tanár, könnyűipari 

mérnök   

Dr. Dolnyik Gézáné  

 

óvodavezető 

Sárvár Vármelléki Óvoda 

Regéné Kenyeri Ágota  Újvárosi Óvoda vezetője Kőszeg 
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Süle Erika igazgató 

Egyházasrádóci Kossuth Lajos Általános 

Iskola  

Tolnay László Ákosné  óvodavezető-helyettes 

Gyöngyös-kert Óvoda Gencsapáti 

Vígh Viktor  

 

 

tanár  

SZOSZSZC Tinódi S. Gimn. és 

Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző 

Iskolája 

 

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kulturális Tagozata" elismerést: 

 

Gyarmati András  

 

főiskolai adjunktus, DLA abszolutórium, 

restaurátor  

NYME SEK Berzsenyi Dániel 

Pedagógusképző Kar Művészeti Intézet 

Kissné Ráczkevi Irén  

 

könyvtáros  

SZSZSZC Oladi Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 

Komor András  nyug. kultúrház igazgató 

Kovács Jánosné nyugdíjas tanítónő 

Pálné Horváth Mária igazgató 

Kemenesaljai Művelődési Központ és 

Könyvtár 

 

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Egészségügyi Tagozata" elismerést: 

 

Bognár Zoltán  Körmendi Mentőállomás vezető, Országos 

Mentőszolgálat NYDR Mentőszervezet 

Dr. Emih Ákos  

 

belgyógyász szakorvos, gastroenterológus 

főorvos  

Kemenesaljai Egyesített Kórház  

Gallen Zsuzsanna Vas Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály  

közegészségügyi-járványügyi 

szakügyintézője    



22 

 

Imre Tímea 

 

gazdasági igazgató 

Szent László Kórház Sárvár 

Dr. Kósa Éva  

 

főorvos  

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház 

Szemészeti Osztály 

Dr. Lukovits Olga  

 

mb. vezető főorvos  

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház 

Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Gondozó 

Gyermekgyógyászai Szakambulanciák 

Stári Sándorné 

 

mb. osztályvezető ápoló helyettes 

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Arc-

Állcsont és Szájsebészeti Osztály 

Dr. Varga Eszter  

 

mb. osztályvezető főorvos  

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház 

 

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Szociális Tagozata" elismerést: 

 

Balhási Imréné nyugdíjas 

Fiderné Szakál Éva  

 

főnővér 

Népjóléti Szolgálat Celldömölk 

Katona Lászlóné  

 

adminisztrátor  

Vas Megyei Egyesített Szociális Intézmény 

Németh Ernőné  

 

élelmezési referens  

Vas Megyei Egyesített Szociális Intézmény  

Sajtoskáli Telephelye 

Noszek Terézia  

 

intézményvezető-helyettes 

Kőszegi Szociális Gondozó Intézet 

 

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Gyermek- és Ifjúságvédelmi Tagozata" 

elismerést: 

 

Horváth Lajos  

 

éjszakás gyermekfelügyelő, Vas Megyei 

Gyermekvédelmi Központ Ált. Iskola és 
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Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat  

Ikervári Gyermekotthon 

Kiricsiné Horváth Henrietta  

 

gyermekfelügyelő  

Vas Megyei Gyermekvédelmi 

Központ Kőszegi Leány Gyermekotthona 

Tóth Mercedes 

 

vagyongazdálkodási referens 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Vas Megyei Kirendeltsége 

Szabóné Fehér Csilla  

 

MA magyar nyelv és irodalom szaktanár,  

német nyelvtanár, szakközgazdász  

SZOSZSZC Barabás György Műszaki 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

 

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Sport Tagozata" elismerést: 

 

Ávár Zsolt  Sopron Bank Zrt. igazgatója 

Kívés István  sportközpont vezető 

NYME Savaria Egyetemi Központ 

Nádasdy József   

Torma Géza nyugdíjas  

Vass László  vállalkozó 

 

„Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közbiztonsági Tagozata" elismerést: 

 

Erdélyi Krisztián tű. ezredes főigazgató-helyettes  

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság   

Nagy Miklós  Kőszegi Rendőrkapitányság 

Közrendvédelmi és Közlekedési 

Alosztály vezetője  

 

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Ifjúsági Tagozata" elismerést: 

 

Dr. Bérdiné Stipkovits Ildikó  tanár, Celldömölki Berzsenyi Dániel  
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  Gimnázium 

Brezovich Andrea 

 

középiskolai tanár  

SZMSZC Hefele M. Építő-és Faipari 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

 Varsányi Áron                    alkalmazott 

 

 „Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kisebbségekért Tagozata” elismerést: 

 

Horváth Andrásné  

Vaskeresztesi Német 

Nemzetiségi Énekkar  

Vaskeresztesi Német 

Nemzetiségi Ifjúsági 

Tánccsoport 

nyug. aranydiplomás óvónő  

 

 

 

 

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

átadásával. 

Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. március 15. 

 

22/2017. (II. 10.) számú határozat 

 

A közgyűlés Majthényi László közgyűlési elnök 2017. évi szabadságolási tervét az előterjesztés 

melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Felelős:     a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

23/2017. (II. 10.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét, illetve a megyei jegyzőt, hogy a Pannon 

Novum Nonprofit Kft. üzletrészének megvásárlásáról tárgyalásokat folytasson, illetve 

3.000.000.- Ft összegig tegyen ajánlatot. 

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke és a megyei jegyző 

Határidő:      2017. március 31. 
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