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Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2017. szeptember 29-én 8.30 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, 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, Popovicsné dr. Tisza 

Edit, a Vas Megyei Kormányhivatal igazgatója (a 4. tárgysorozatnál), Polgár András, 

a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési Csoportjának 

csoportvezetője, Futó Marianna, a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi 

Csoportjának költségvetési munkatársa, Vidos László, a Vas Megyei Roma Területi 

Nemzetiségi Önkormányzat elnöke; 

 

Egyéb résztvevők: Kuttorné Taletovits Klára, a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Jogi és 

Szervezési Csoportjának szervezési munkatársa, jegyzőkönyvvezető, valamint a 

média tudósítói 

 

Napirend előtt: 

 

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

közgyűlés tagjait és a résztvevőket, megállapítja, hogy a testület 13 tagja jelen van, 

az ülés határozatképes, majd azt megnyitja. Napirend előtti felszólalásra nem történt 

jelentkezés, így szavazásra bocsátja az ülés tárgysorozatát. 

 

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

 

 

95/2017. (IX. 29.) számú határozat 

 

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

 

1. Tájékoztató a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről  

 Előadó: Majthényi László, a közgyűlés elnöke  

 

2. A Vas Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása 

 Előadó: Majthényi László, a közgyűlés elnöke  

 

3. A Vas Megyei Közgyűlés és a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatainak módosítása 

Előadó: Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

 

4. Tájékoztató a járási hivatalok átalakításáról, működésének tapasztalatairól 

Előadó: Popovicsné dr. Tisza Edit, a Vas Megyei Kormányhivatal igazgatója 

 

5. Együttműködési megállapodás Imereti régióval  

      Előadó: Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

 

6. Alapítványi támogatások  

      Előadó: dr. Balázsy Péter megyei jegyző 

 

 

Zárt ülés keretében tárgyalja: 

 

7. A Szombathely 6272/1 hrsz-ú, természetben 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2. épület 

3. emeletének további korszerűsítése 

Előadó: Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

 

8. A Pannon Novum Nonprofit Kft-vel kapcsolatos ügyekről 

Előadó: Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

 

9.   Elismerő oklevelek adományozása  

      Előadó: Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

    10. A Vas Megyei Közgyűlés által 2017. október 23. napja alkalmából adományozandó 

kitüntetésekről  

Előadó: Majthényi László, a közgyűlés elnöke 
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Az 1. tárgysorozat tárgyalása 

Tájékoztató a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről 

(Az előterjesztés az ülés előtt került kiosztásra!) 

 

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

határozati javaslatot: 

 

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

 

 

 

96/2017. (IX. 29.) számú határozat 

 

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

készített beszámolót tudomásul veszi. 

 

 

(Majthényi László, a közgyűlés elnöke átadja az ülés vezetését Marton Ferencnek, a 

közgyűlés alelnökének.) 

 

 

A 2. tárgysorozat tárgyalása 

A Vas Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása 

 

Nagy Gábor, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke szóbeli kiegészítést fűz az 

előterjesztéshez.  Tájékoztatja a testületet arról, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi 

Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Szól arról, hogy a 2017. évi költségvetés 

módosítására vonatkozó előterjesztés a 2017. szeptember közepéig bekövetkezett 

változásoknak a költségvetési rendeletben történő átvezetésére tesz javaslatot: az 

önkormányzatnál 71.297 E Ft, míg a hivatalnál 89.861 E Ft összegben. Az 

önkormányzat számára beérkezett főbb bevételek ebben az időszakban a 

bérkompenzáció, a közfoglalkoztatás, a 2017. évi nyári diákmunka támogatása, 

továbbá a KEHOP-1.2.0-15 Vas megye klímastratégiájának kidolgozása, TOP-5.1.2. 

– Helyi Foglalkoztatási Paktum – Észak –Dél, és a TOP-os pályázatok településeknél 

vállalt feladatainak előlegei folytak be. Ezen felül a hivatalnál a CETC pályázat és az 

időközi választások bevételei is időszerűvé tették a költségvetési rendelet 

előirányzatainak módosítását. Az előbbi forrásokon kívül az önkormányzat és a hivatal 

működésének, felhasználásának megfelelően történtek meg a szükséges módosítások 

az előirányzatok között. A módosítást követően az önkormányzat bevételi és kiadási 
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főösszege 494.105 E Ft, a hivatalé 342.243 E Ft. A bizottság a közgyűlésnek 

elfogadásra javasolja az előterjesztett 2017. évi költségvetés módosításának tervezetét.  

 

Marton Ferenc, a közgyűlés alelnöke további szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem 

lévén szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 

 

A testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja a 6/2017. (X. 4.) önkormányzati 

rendeletét a 2017. évi költségvetés 1. számú módosításáról, melyet a jegyzőkönyv 

melléklete tartalmaz. 

 

 

(Marton Ferenc, a közgyűlés alelnöke visszaadja az ülés vezetését Majthényi Lászlónak, 

a közgyűlés elnökének.) 

 

 

A 3. tárgysorozat tárgyalása 

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

Működési Szabályzatainak módosítása 

 

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

a rendelet módosítását – az előterjesztésnek megfelelően – támogatta. 

 

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

bocsátja a rendelet-tervezetet. 

 

A testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja a 7/2017. (X. 4.) 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. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

A testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 
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97/2017. (IX. 29.) számú határozat 

 

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

Szabályzatát az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

 

Felelős:          a megyei jegyző 

Határidő:      azonnal 

 

 

A 4. tárgysorozat tárgyalása 

Tájékoztató a járási hivatalok átalakításáról, működésének tapasztalatairól 

 

Popovicsné dr. Tisza Edit, a Vas Megyei Kormányhivatal igazgatója vetített képes szóbeli 

kiegészítést fűz az írásos előterjesztéshez. Tájékoztatja a testületet a járási hivatalok 

átalakításának előzményeiről, az államigazgatási szervezetrendszer átalakításának 

szakaszairól 2010. szeptember 1-jétől napjainkig. Ezt követően bemutatja a hatáskör 

változásokat, melynek célja elsődlegesen a járási hivatalok megerősítése volt. Az új 

hatásköri struktúrában lettek olyan hatáskörök, amelyek valamennyi járási hivatalt 

érintették: ezek a fogyasztóvédelmi feladatok, közlekedési feladatok, 

növénytermesztési feladatok, földművelésügyi feladatok, közoktatási feladatok, 

egészségbiztosítási feladatok és igazságügyi feladatok. Alakultak olyan hatáskörök is, 

amelyek csak a megyeszékhely járási hivatalt érintő hatáskörök, valamint egyes 

feladatokat pedig az egész megyére vonatkozóan kell ellátni. Szól még a további új 

hatáskörökről is. Bemutatja, hogy az átalakítást milyen létszámmozgások kísérték. 

Beszél a Vas Megyei Kormányhivatal 2017. szeptember 6-i felépítéséről a hét járási 

hivatal felépítésével együttesen. Kitér az egyes járási hivatalokat érintő - 2017. január 

1-jétől kezdődő konkrét változásokra is. Kiemelt figyelmet fordítanak az 

önkormányzatokkal, valamint más szervezetekkel a már kialakult jó szakmai 

kapcsolatrendszer fenntartására, mélyítésére, a kölcsönös segítségnyújtásra, a 

települések ünnepi rendezvényein való részvétel biztosítására, a konstruktív 

együttműködésre, valamint az ügysegédi rendszer fejlesztésére. Összegzésül szól a 

kormányhivatali épületállomány rendbetételéről, illetve felújításáról. Végezetül pedig 

kitér a jövőbeni feladatokra és fotókon mutatja be a beruházásaikat. 

 

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

Kapcsolatok Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a 

közgyűlésnek. Elmondja, hogy véleménye szerint a szociális ügyeket a településeken 

a helyi képviselő testület jobban ismeri, mint a járási hivatal, továbbá az önkormányzat 

több ügy kapcsán is közelebb lenne az ügyfelekhez. 
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(Fehér László István a tárgysorozat tárgyalása közben, 9.01 órakor távozott a teremből.) 

 

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

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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

 

 

 

98/2017. (IX. 29.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Kormányhivatal tájékozatóját a járási hivatalok 

átalakításáról, működésének tapasztalatairól köszönettel tudomásul veszi. 

 

 

 

Az 5. tárgysorozat tárgyalása 

Együttműködési megállapodás Imereti régióval 

(Az előterjesztés az ülés előtt került kiosztásra!) 

 

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

határozati javaslatot. 

 

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

 

 

99/2017. (IX. 29.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

 

- együttműködési megállapodást köt a georgiai Imereti régióval az előterjesztés 

mellékletének megfelelően; 

- felhatalmazza elnökét az együttműködési megállapodás aláírására. 

 

 

Felelős:            a közgyűlés elnöke 

Határidő:        2017. október 2. (az aláírásra) 
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A 6. tárgysorozat tárgyalása 

Alapítványi támogatások 

(Az előterjesztés az ülés előtt került kiosztásra!) 

 

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

határozati javaslatot. 

 

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

 

 

100/2017. (IX. 29.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

 

1. az elnöki keret terhére a Perintparti Alapítvány részére az ELTE SEK Szökős 

Néptáncegyüttes finnországi „Hollo ja Martta” Néptáncfesztiválon való részvételéhez 

50.000,- Ft, továbbá a Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány részére a hátrányos helyzetű  

gyermekek olaszországi  sítáborának lebonyolításához 50.000,-  Ft támogatást biztosít.   

 

2. Felkéri elnökét a támogatási szerződések aláírására.  

 

Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke zárt ülés tartását rendeli el a 7-10. tárgysorozatok 

tárgyalására. 

 

 

A zárt ülés döntései az alábbiak: 
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101/2017. (IX. 29.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés  

 

1. Szombathely 6272/1 hrsz-ú, természetben 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2. épület 3. 

emeletét tovább korszerűsíti, azzal, hogy a beruházás költsége nem haladhatja meg a 9 

millió forintot, az összköltségvetése pedig a 12 millió forintot; 

 

2. felhatalmazza elnökét, hogy a felújításra vonatkozó eljárást lefolytassa, a szerződést a 

nyertes céggel megkösse és kéri, hogy arról számoljon be a következő közgyűlésen. 

 

Felelős:  a közgyűlés elnöke   

Határidő:  azonnal 

 

 

102/2017. (IX. 29.) számú határozat 

 

1. A Vas Megyei Közgyűlés bérleti szerződést köt a Pannon Novum Nonprofit Kft-vel a 

tulajdonát képező, Szombathely, Berzsenyi tér 2. szám alatt található 305, 306, 307, 308 számú 

irodák vonatkozásában az előterjesztés mellékletét képező szerződés tervezetnek megfelelő 

tartalommal, melynek aláírására felhatalmazza elnökét. 

2. A Vas Megyei Közgyűlés a Pannon Novum Nonprofit Kft.-ben meglévő 37 %-os 

üzletrészéből 2 % üzletrészt 106.000 Ft-ért értékesít Magyar Dániel, Szombathely, Werner 

Alajos u. 6. B. szám alatti lakos részére. 

Felelős:           a közgyűlés elnöke 

Határidő:       folyamatos 

 

 

103/2017. (IX. 29.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei  Közgyűlés   

 

 a Telekesi Sportegyesület fennállásának 35.,   

 a Rábatöttösi Önkéntes Tűzoltó Egyesület alapításának 135.,  

 a Szombathelyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület megalakulásának 145., 

 az Ikervári Önkéntes Tűzoltó Egyesület fennállásának 135.,  

 a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Vas Megyei Szervezete megalakulásának 50., 

 Répcelak Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete alapításának 135.,  
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 Csánig Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete fennállásának 135.,  

 Nick Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete alapításának 135.,  

 a Nardai Énekkar megalakulásának 30., 

 a Nardai Tamburazenekar fennállásának 10.,  

 az LuK Savaria Kft. alapításának 20.,  

 a Peresznyei Önkéntes Tűzoltó Egyesület fennállásának 130. évfordulója alkalmából 

utólagos jóváhagyással 

 a sárvári fotómozgalom megalakulásának 65., 

 a Sitkei Nyugdíjas Klub fennállásának 25. és  

 a Falugondnokok Vas és Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete alapításának 20. 

évfordulója alkalmából  

 

elismerő oklevelet adományoz.  

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:      a jubileumi évfordulók napja  

 

 

104/2017. (IX. 29.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 2017. október 23-a alkalmából: 

  

„BATTHYÁNY LAJOS -Vas Megyéért Életmű Díj”-at      

Horváth János, az Ungaresca Táncegyüttes nyugalmazott igazgatója  

 

„SZÉLL KÁLMÁN Díj”-at   

Horváthné Ferka Judit, a Vas Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási  

Főosztály Pénzügyi és Számviteli Osztályának vezetője  

 

„VAS MEGYE BERZSENYI DÁNIEL Díja”-t     

Tóth Csaba Munkácsy Mihály-díjas festőművész 
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„MARKUSOVSZKY LAJOS Díj”-at    

Prof. dr. Nagy Lajos PhD 

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház főigazgatója  

 

„VAS MEGYE BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ Díja”-t     

Dr. Lazáry Györgyné, a Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és  

Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat szakpszichológusa  

 

„LÓRÁNT GYULA Díj”-at       

Barta Márton, a Szombathelyi Vízmű SC junior világbajnok úszója 

 

„JURISICS MIKLÓS Díj”- at 

Dr. Házi Béla r. ezredes, a Vasvári Rendőrkapitányság vezetője  

 

„FAZAKAS PÉTER DÍJ”-at 

Dr. Zágorhidi Czigány Balázs, a Vasvári Helytörténeti Múzeum igazgatója   

                                                                                  

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

átadásával. 

 

Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. október 23. 

 

 

Az ülés 9.09 órakor folytatódik. 

 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke tájékoztatja a testületet arról, hogy a megyei közgyűlés 

2017. október 6-án (pénteken) 10. órakor tartja koszorúzási ünnepségét az Aradi 

Vértanúk emléknapja alkalmából a 48-as téri Batthyány-szobornál. Elmondja továbbá, 

hogy a megyei közgyűlés által adományozott október 23-i kitüntetések ünnepélyes  



11 

 

 


