
Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2017. december 15-én 10.07 órától a Megyeháza 

Dísztermében 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, továbbá az önkormányzati hivatal csoportvezetői: Horváth 

Melinda, Winkelbauer Katalin és dr. Palotai Péter; 

 

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, 15 fő 

képviselő van jelen, az ülés határozatképes így azt megnyitja.  

                  Szavaztat az ülés tárgysorozatáról. 

 

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

 

120/2017. (XII. 15.) 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. (Az előterjesztés az ülés előtt került kiosztásra.) 

2. A megyei jelképekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
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3. A kitüntetésekről és elismerésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

4. Önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

5. Beszámoló a Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2017. évi tevékenységéről 

6. Szolgáltatási Szerződés kötése a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft-vel 

7. Szerződéskötés a megyei rendezési terv elkészítésére 

8. A megyei közgyűlés 2018. évi munkaterve 

9. A 2018. évi belső ellenőrzési terv 

10. Az EFOP-1.6.3.-17-es kódszámú, „Megyei szintű felzárkózás-politikai 

együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” 

című pályázathoz civil szervezetek kiválasztására 

 

 

Az 1. tárgysorozat tárgyalása 

Beszámoló a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről és 

döntésekről 

(Az előterjesztés az ülés előtt került kiosztásra.) 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke tájékoztatja a testületet arról, hogy az előterjesztés az 

ülést megelőzően került kiosztásra. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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

 

 

121/2017. (XII. 15.) számú határozat 

 

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

átruházott hatáskörben hozott döntésekről, készített beszámolót tudomásul veszi. 

 

 

A 2. tárgysorozat tárgyalása 

A megyei jelképekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

 

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

bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta, s annak elfogadását egyhangúlag javasolja 

a közgyűlésnek.  
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Dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke felveti, hogy a megyei szignálhoz, annak szövege 

megírásához pályázatot lehetne kiírni, esetleg a korábban beérkezett pályázatokat 

megvizsgálni. 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke szerint ezt a 2018-as évre be lehetne tervezni, esetleg 

5-10 ismert alkotóhoz fordulni. További kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra 

bocsátja a rendelet-tervezetet. 

 

A testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja a 9/2017. (XII. 15.) önkormányzati 

rendeletet, melyet a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz. 

 

 

A 3. tárgysorozat tárgyalása 

A kitüntetésekről és elismerésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

 

Dr. Balázsy Péter megyei jegyző tájékoztatja a testületet arról, hogy időszerűvé vált a megyei 

kitüntetésekről és elismerésekről szóló rendelet módosítása, illetve helyette egy új 

rendelet megalkotása. A korábbi évek tapasztalatai alapján kerülne sor két új kitüntetés 

alapítására, nevezetesen a „VAS MEGYE MEZŐGAZDASÁGÁÉRT DÍJ”  és a „VAS 

MEGYE TURIZMUSÁÉRT DÍJ”-ra, de megmaradna a „VAS MEGYE 

GAZDASÁGÁÉRT DÍJ” is, s mindegyikből 1-1 db kerülne adományozásra. 

Kiegészülne a kitüntetések sora még a „VAS MEGYE FIATAL VÁLLALKOZÓJA  -  

DÍJ”-jal. Megalapításra kerülne a „VAS MEGYE DÍSZPOLGÁRA” cím, amely az 

életmű díj mellett a legmagasabb kitüntetés lenne, s már más megyékben is gyakorlat a 

megye iránti identitás alapján a példaképek felállítása. Adományozása nem 

kötelezettség, hanem lehetőség, amely a Megyenaphoz kötődően kerülne átadásra. Az 

október 23-án adományozandó díjaknál „BERZSENYI DÁNIEL DÍJ” esetében a 

feszültséget oldaná, hogy a kultúra és a művelődés területén kívül a tudományos, kutatói 

tevékenység, a felsőoktatás területén végzett kiemelkedő innovációs tevékenység 

elismerésére létrehozásra kerülne a „PUNGOR ERNŐ DÍJ”. Ezt kiegészítve a fiatal 

tehetségek elismerésére kerülne megalkotásra a „BÉKÁSSY FERENC – DÍJ”. Békássy 

Ferenc Vasvármegye híres szülötte, két éve volt halálának 100. évfordulója. Jövő évben 

lesz születésének 125. évfordulója. A mai Zsennyén született magyar költő, esszéista, a 

magyar költészet Angliában sokáig legismertebb alakja volt. Olyan híressé vált 

gondolkodókkal állt kapcsolatban, mint John Maynard Keynes, vagy Virginia Woolf, 

akikkel a Cambridgeben tanult együtt. Neve szerepel a cambridge-i King’s College 

kápolnájának emléktábláján, amely az I. világháborúban elesett diákok nevét hirdeti. 

Elnök úr javaslatára a kitüntetésekhez és elismerésekhez Vas megye címerével ellátott 

kitűző kerülne átadásra. A „VAS MEGYE DÍSZPOLGÁRA” címmel és az életműdíjjal 

arany, az egyszemélyes kitüntetésekkel ezüst, s minden más elismeréssel pedig bronz 

kitűző kerülne adományozásra. A kitüntetések újragondolása hosszú távon nem járna 

jelentős többletköltséggel. Kéri, hogy a testület támogassa a megalkotandó rendeletet, s 

azt fogadja el. 
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Nagy Gábor, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatja a testületet arról, hogy a 

bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet a közgyűlésnek. 

 

Básthy Béla tanácsnok felveti, hogy országosan elismert személyekről is lévén szó a díjak 

elnevezésérnél megfontolásra javasolja, hogy a díjak megnevezésénél kerüljön 

feltüntetésre, hogy a díj Vas megye díja. 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke válaszában elmondja, hogy az oklevélen ez szerepel. 

További kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 

 

A testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja a 10/2017. (XII. 15.) önkormányzati 

rendeletet, melyet a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz. 

 

 

A 4. tárgysorozat tárgyalása 

Önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

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

rendelet-tervezetet. 

 

A testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja a 11/2017. (XII. 15.) önkormányzati 

rendeletet, melyet a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz. 

 

 

Az 5. tárgysorozat tárgyalása 

Beszámoló a Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2017. évi tevékenységéről 

 

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

testületet arról, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta, s egyhangúlag 

elfogadásra javasolja a testületnek. A beszámoló egy nagyon precíz és hasznos anyag, 

amely a jövőben jól használható. Felajánlotta mind személye, mind pedig a bizottság 

segítségét is, amennyiben erre szükség mutatkozik.  

 

Bálint András képviselő tájékoztatja a testületet arról, hogy ő a megyei egyeztetéseken részt 

vett. A megyei jogú várossal ugyanis számos kapcsolódási pont van. Jelenleg a 

megyében négy paktum létezik. A megyei egy átfogó paktum. Van egy kormányzati 

szándék, hogy a munkaerőpiacon hátrányos helyzetűeknek kell segíteni. Ez egy 
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nagyon komplex munkaerő piaci program. Megpróbálja felkutatni mindazokat, akik 

valamilyen okból nem regisztrálták magukat. Az első lépés ugyanis a regisztráció. 

Több hiányosság is lehet. Példaként említi, hogy a munkanélküli egy támogató 

beszélgetésen vegyen részt, esetleg egy egyéni vagy csoportos tréningen, amelyen 

felmérik a státuszt, hogy az illető személy milyen munkakörre alkalmas. Komplex 

fejlesztő folyamatra van szükség. Az ő cégében is 7 fő végzi ezt a nagyon nehéz 

folyamatot. Be kell vinni az illetőt a cégekhez, amely munkakörre alkalmas. Fejlesztő 

folyamattal lehet ezt elérni. Elmondják, hogy foglalkoztatási támogatást is nyújtanak. 

Megköszöni a hivatal dolgozóinak az együttműködést. A négy paktum közötti 

együttműködést kell ugyanis segíteni, s nem konkurenciát létrehozni. A 

kormányhivatallal közösen már túl vannak a tájékoztató rendezvényeken, s a paktum 

már olajozottan működik. A „rejtőzködőket” kell megtalálni és ebbe a programba 

bevonni. 

 

Lábodi Gábor képviselő szól arról, hogy Szentgotthárdon az Opel-nél már több száz embert 

leépítettek, s várható, hogy a francia cég további leépítéseket fog végrehajtani. Az itt 

kialakult helyzet – véleménye szerint – szorosan kapcsolódik a paktumhoz. Itt nem is 

leépítésről beszélnek, hanem a munkaerő kölcsönző céggel való szerződés 

megszüntetéséről. Kéri, hogy egy komplex megyei összefogás legyen ebben az ügyben 

is, hiszen ez nem csak szentgotthárdiakat érint. 

 

Básthy Béla tanácsnok az Észak-Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum elnökeként kíván 

felszólalni. Elmondja, hogy a Szentgotthárdon kialakult helyzetet megtapasztalták a 

Kőszegi Ruhaipari Szövetkezetnél is. Pillanatnyilag a megyében hatalmas a 

munkaerőhiány. Maguk a paktumok azzal foglalkoznak elsősorban, hogy a kis- és 

közepes foglalkoztatók jussanak munkaerőhöz. A megfelelő munkaerő biztosítása a 

lényeg most. Kihívásként kezelték a paktumok közötti együttműködést. Bízik abban, 

hogy a szentgotthárdiak is viszonylag gyorsan találnak munkahelyeket. Ennek a 

folyamatnak a koordinációját nyilván megyei szinten végzik. A www.vasmegye.hu 

oldalon megtalálható, hogy hova lehet fordulni, mely ügyfélszolgálati pontok vannak 

a legközelebb. Sikerként könyvelhető el, hogy a paktumban dolgozók, vezetők, 

mentorok, stb. jól tudják elvégezni a munkát, s a kormányhivatal dolgozóiban is 

nagyon jó partnerre leltek. 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke megköszöni Bálint András képviselőnek a paktumhoz 

való hozzászólását és hozzáállását, és természetesen a többi résztvevőnek is. Egy év 

alatt jó irányba fordult a helyzet. Az Opelnél is a paktum szakmai vezetője azonnal 

kapcsolatba lépett az illetékesekkel. Tudni kell azonban azt is, hogy az Opelnél mindig 

voltak hullámok és csúcsok. Jelen esetben meg kell várni az új tulajdonos stratégiáját, 

de ennek kialakulását még nem tudjuk, hogy mikor lesz. Több hozzászólás nem lévén 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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

 

http://www.vasmegye.hu/
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122/2017. (XII. 15.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés elfogadja a Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020 projekt 

– azonosítószám: TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001 – 2017. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót. 

 

Felelős:  közgyűlés elnöke   

Határidő:  azonnal 

 

 

 

A 6. tárgysorozat tárgyalása 

Szolgáltatási Szerződés kötése a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft-vel 

 

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

bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a testületnek, a kiegészítést pedig jegyző úr 

fogja elmondani. 

 

Rába Kálmán frakcióvezető elmondja, hogy támogatják az előterjesztést, de egyben felhívja 

a figyelmet arra, hogy ez egy közszolgálati műsor, és jó lenne, ha a politikusok nem arra 

használnák, hogy a karrierjüket építgessék. 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke megjegyzi, hogy a műsorban közszereplők 

szerepelnek, s ez a műsor teljesen kiegyensúlyozott. Meg lehet nézni a korábbi műsorokat 

is, amelyek ezt igazolják. 

 

Dr. Balázsy Péter megyei jegyző elmondja, hogy a bizottsági ülésen elhangzott, hogy az 1. 

pont d. szakaszában a szolgáltatás ellenértéke ne egy összegben, hanem négy részletben, 

azaz négyszer félmillió forint kerüljön rögzítésre. Véleménye szerint azonban ez a 

szerződés-tervezetben foglaltak szerint is teljesen egyértelmű, de a bizottság 

állásfoglalása szerint indítványozza, hogy a széles közvélemény számára is egyértelmű 

legyen, így a 2. sortól az szerepeljen, hogy a szolgáltató által benyújtott számla négyszer 

négy részletben kerüljön benyújtásra, s kifizetésre. 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke a módosító indítványt szavazásra bocsátja, melyet a 

testület egyhangúlag elfogad, s ezzel a módosítással együtt 15 igen szavazattal, 

egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 
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123/2017. (XII. 15.) számú határozat 

 

A közgyűlés a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft.-vel a Vasi Kaleidoszkóp című 

közszolgálati magazinműsor gyártására kötendő szolgáltatási szerződést – a módosító 

indítvánnyal együtt  –  jóváhagyja és felhatalmazza elnökét annak aláírására. 

 

Felelős:     a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

A 7. tárgysorozat tárgyalása 

Szerződéskötés a megyei rendezési terv elkészítésére 

 

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

határozati javaslatot. 

 

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

 

 

124/2017. (XII. 15.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét 

1. a megyei területrendezési terv módosítása tárgyában történő támogatási igénylés 

benyújtására, az ahhoz kapcsolódó támogatási szerződés megkötésére; 

2. a tervezéssel megbízott külső szakértő felkérésére és a tervezői szerződés megkötésére 

azzal, hogy a megtett lépésekről a közgyűlést tájékoztatni köteles. 

 

 

Felelős:          Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

Határidő:      azonnal 
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A 8. tárgysorozat tárgyalása 

A megyei közgyűlés 2018. évi munkaterve 

Nagy Gábor, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke indítványozza, hogy az áprilisi ülésre 

kerüljön betervezésre a NAV beszámolója. 

 

Dr. Balázsy Péter megyei jegyző kiegészíti azzal, hogy a napirend címe a következő legyen: 

„Tájékoztató a Vas megyei adóbevételek alakulásáról”, s az előadó pedig Dr. Fekete 

Attila, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága 

igazgatója legyen.  

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke a módosító indítvánnyal együtt szavazásra bocsátja a 

testület 2018. évi munkatervét. 

 

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

 

 

125/2017. (XII. 15.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés saját 2018. évi munkatervét – a módosító indítvánnyal kiegészítve – 

elfogadja.  

 

Felelős:            a közgyűlés elnöke 

Határidő:        folyamatos 

 

 

 

A 9. tárgysorozat tárgyalása 

A 2018. évi belső ellenőrzési terv 

 

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

bizottság a – jogszabályi változást is lekövetve – javasolt belső ellenőrzési tervet 

elfogadta, s a testületnek is elfogadásra javasolja. 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 
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126/2017. (XII. 15.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Önkormányzat 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési 

tervét – az előterjesztéssel egyező tartalommal – elfogadja.  

 

Felelős:           megyei jegyző 

Határidő:       2019. február 28. 

 

 

A 10. tárgysorozat tárgyalása 

Az EFOP-1.6.3.-17-es kódszámú, „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések 

támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című pályázathoz 

civil szervezetek kiválasztására 

 

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

határozati javaslatot. 

 

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

 

 

127/2017. (XII. 15.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés elfogadja az EFOP-1.6.3.-17-es, Megyei szintű felzárkózás-politikai 

együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan - című 

program keretében létrehozandó Megyei Felzárkózási Fórum tagságára irányuló felhívás-

tervezetet az előterjesztés 1. számú mellékletével megegyező tartalommal.  

 

Felelős:          Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

Határidő:      azonnal 
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