
Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2018. február 9-én 10.10 órától a Megyeháza Dísztermében 

megtartott nyílt üléséről.  

 

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

közgyűlés alelnökei, 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. 

 

Igazoltan van távol: Bálint András közgyűlési tag. 

 

Tanácskozási joggal vannak jelen: dr. Balázsy Péter megyei jegyző, dr. Stankovits György 

megyei aljegyző, Bánovits Judit nemzetközi referens, Neuvirthné Bilics Anikó  

nemzetközi csoportvezető, Winkelbauer Katalin pénzügyi csoportvezető, Polgár 

András területfejlesztési csoportvezető. 

 

További résztvevők: Kuttorné Taletovits Klára jegyzőkönyvvezető, Cser Andrea 

felvételkészítő, Vörös László informatikus és a média tudósítói. 

 

Napirend előtt: 

 

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

közgyűlés tagjait és a résztvevőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 14 

fő képviselő van jelen, 1 fő képviselő igazoltan van távol, így az ülést megnyitja. 

Köszönti a Vas Megyei Közgyűlés nevében Vas megye testvérmegyéiből érkezett 

delegációkat. Név szerint köszönti Imereti Régió képviseletében érkezett Ioeb 

Khakhaleishvili urat, Imereti Régió kormányzó helyettesét, Grigol Dalakishvili 

urat, Imereti Régió kormányzó helyettesét, Valerian Potskhveria urat, Samtredia 

polgármesterét. Elmondja, hogy A Vas Megyei Közgyűlés 2016-ban célul tűzte ki, 

hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a megye települései mind szélesebb 

körű nemzetközi együttműködési rendszert építsenek ki és azt sikeresen 

működtessék. Ennek érdekében szorgalmazta a testület és partnerséget vállalt azért, 

hogy a megye települései új testvérkapcsolatok felvételét kezdeményezzék. 

Elmondja, hogy nagy öröm számára az, hogy ezen kezdeményezéseket az elmúlt 

két évben számos siker koronázta. Külön öröm, hogy bár legújabb 

testvérrégiónkkal, Imereti Régióval nem olyan rég, 2017 októberében írták alá az 

együttműködési megállapodást, már akkor felmerült, hogy Tskaltubo város 

szándékában áll testvér települési együttműködés kiépítése egy Vas megyei 
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településsel. Ennek eredményeként máris üdvözölhetünk egy delegációt 

megyénkben. Nagy örömmel tájékoztatja a résztvevőket arról, hogy Szentgotthárd 

város és Tskaltubo város két nappal ezelőtt aláírta az együttműködési 

szándéknyilatkozatot, s bízik benne, hogy ez hamarosan egy hivatalos 

együttműködési megállapodás formájában ölt testet. Ezt követően köszönti Huszár 

Gábor urat, Szentgotthárd város polgármesterét, s köszönetet mond neki és Marton 

Ferenc alelnöknek a kapcsolat kialakításáért. Köszönti továbbá Tskaltubo városból: 

Grigol Ioseliani urat, Tskaltubo polgármesterét, Nestor Apkhadze urat, 

polgármesteri tanácsadót, Rima Margiani asszonyt, a Kulturális, Sport és 

Tudományos Osztály vezetőjét, Tamar Mamardashvili asszonyt, a Költségvetési 

Bizottság vezetőjét.  

                   Hunyad megyéből köszönti Ferenczi István urat, az RMDSZ Vajdahunyadi elnökét, 

Zsargó János urat, Vajdahunyad Református esperesét, Bende Barna urat, 

egészségügyi igazgatót Vajdahunyadról és a teljes Hunyad megyei delegációt. 

Folytatja azzal, hogy elmondja még, miszerint a megyéhez hasonlóan Szentgotthárd 

város is széleskörű kapcsolatokat ápol a határon túli magyarsággal, melynek 

megtisztelő bizonyítéka, hogy itt köszöntheti a Hargita megyéből érkező Szépvíz 

település képviseletében Ferencz Tibor urat, Szépvíz polgármesterét, továbbá Erős 

Attila, Gál Zoltán, István Miklós és Fekete Endre urakat. 

                   Felkéri Ioseb Khakhaleishvili urat, Imereti Régió kormányzó helyettesét rövid 

köszöntőjének megtartására.  

 

Ioseb Khakhaleishvili, Imereti Régió kormányzó helyettese angolul mondja el köszöntőjét, 

melyet Bánovits Judit nemzetközi referens fordít.  

                   „Örülök és nagy megtiszteltetés számomra, hogy Önök előtt beszélhetek Georgia 

és Magyarország kapcsolatáról, kiemelten Georgia Imereti régió és Magyaroszág, 

Vas megye nemzetközi kapcsolatáról. 

                  Tavaly volt a 25 éves jubileumi évfordulója a diplomáciai kapcsolatok felvételének 

Georgia és Magyarország között. Ezeket az éveket a barátság, a politikai partnerség 

és a kétoldalú kapcsolatok folyamatos megerősítése jellemezte. 

                   A két ország között létező, több mint 15 nemzetközi megállapodást tartalmazó 

meglévő jogi keret lehetővé teszi az együttműködést a gazdaság és a pénzügyek, a 

honvédelem, az oktatás, a turizmus, az egészségügyi ellátás stb. terén. Az 

együttműködésünk sikeres a jogalkotó szervek között. Mindkét parlamentben 

együttműködési bizottságok jöttek létre. 

Államaink közötti szoros politikai kapcsolatok előremutatóak a jövőbeni 

nemzetközi kapcsolatok tekintetében, melyet a most aláírt „Együttműködési 

megállapodás Imereti régió, Georgia és a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 

között” is alátámaszt. 

                   A magyar WizzAir légitársaság közvetlen járatokat indít a Kutaisi nemzetközi 

repülőtérről Európa különböző városaiba, köztük természetesen Budapestre is. 



3 

 

Ezek a Kutaisi és Budapest közötti közvetlen járatok erősítik az emberek közötti 

kapcsolatokat, elősegítik a kulturális párbeszédet és fejlesztik a turizmust.  

                  A közelmúltban aláírt, mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás az 

EU-val további ösztönzést nyújt az üzleti fejlődés számára középtávon, mivel 

egyszerűsíti a helyi termékeknek az EU piacaira történő hozzáférését. 

                   A nemzetközi kapcsolatokról szólva, kellemes véletlen, hogy Önök és mi is közeli 

kapcsolatban állunk a cseh Zlin régióval. 

                   Így adja magát a lehetőség a jövőbeni közös kezdeményezésekre, interregionális 

projektekre a turizmus menedzsment és a köztisztviselők kapacitásépítésének 

területén. Ez a háromoldalú együttműködés és kezdeményezés egyszerűsíti az uniós 

forrásokhoz való hozzáférést, és alapot biztosít a többi területen történő kapcsolatok 

elmélyítéséhez. Grúzia, az EU integráció felé vezető úton akkor tud sikeres lenni, 

ha hasznosítani tudja és figyelembe veszi az EU régiói, ebben az esetben Vas 

Megye és Zlin régió értékes tapasztalatait.   

                   Imereti régió testvérkapcsolatokat ápol több Európai régióval: Kujawsko-

Pomerániával (Lengyelország), Vidzeme régióval (Lettország), a már említett Zlin 

régióval (Csehország), Poltava régióval (Ukrajna). Mindezek mellett Imereti Régió 

az Európai Régiók Közgyűlésének (Assembly of the European Regions) és az 

Európai Történelmi Fürdővárosok Szövetségének (European historic thermal towns 

associations) teljes jogú tagja.  

Végezetül szeretnék köszönetet mondani Dr. Horváth Viktóriának, Magyarország 

grúziai nagykövetének a Georgia és Magyarország közötti kétoldalú kapcsolatok 

dinamikus fejlődésében betöltött fontos szerepéért és hozzájárulásáért, dinamikus 

fejlődésében betöltött fontos szerepéért és hozzájárulásáért. Köszönöm.” 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke szót ad Grigol Ioseliani úrnak, Tskaltubo 

polgármesterének, aki tájékoztatja a testületet arról, hogy két nappal korábban 

együttműködési megállapodást írtak alá Szentgotthárd város polgármesterével. 

Reményének ad hangot, hogy ez a megállapodás megerősíti a két ország és a két 

város kapcsolatát is, elsősorban a gazdasági, turisztikai és a kulturális 

kapcsolatokat. Városukban radon tartalmú gyógyvíz található, amellyel több, mint 

60 féle betegséget gyógyítanak. Ezen kívül a városuk egy turisztikai központ is. A 

városban sok szálloda, szubtrópikus park, étterem és egy hideg vizű horgásztó is 

van. A nevezetességek közül kiemelkedik a cseppkőbarlang, amelyben ősemberek 

laktak, és egy nagyon jó állapotú dinoszaurusz csontváza is megtalálható itt. A 

másik cseppkőbarlang, a nagyon színes termeivel tűnik ki, és a benne lévő tóval. 

Ezeket a barlangokat gyógyászati célra is kitűnően tudják használni, elsősorban az 

asztmatikus betegségek gyógyításában. A további fejlődés érdekében ezeket a 

kapcsolatokat tovább tudják fejleszteni elsősorban a gazdaság, de a kulturális, 

turisztikai és az egészségügy területén is. A legfőbb cél a gazdasági kapcsolatok 

megerősítése lenne közös projektek megvalósításával. Szeretnék, és meg vannak 

győződve arról, hogy ez a látogatás is megerősíti a gazdasági kapcsolatokat és 

további eredmények születnek. Ehhez hozzájárulnak majd a további találkozások 
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is. Még egyszer kifejezi elkötelezettségüket abban, hogy ezek a kapcsolatok tovább 

fejlődjenek. Köszöni a meghívást és a meleg fogadtatást.  

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke ezt követően szót ad Ferenczi István úrnak, az 

RMDSZ Vajdahunyadi elnökének. Megköszöni a meghívást és átadja a Hunyad 

megyei magyarok üdvözletét, barátságát. Emlékezete szerint 28 évvel ezelőtt ebben 

a teremben írták alá azt a megállapodást, amely a mai napig működik. Takács Csaba 

szenátor urat kérdezte meg, akinek az üdvözletét is szeretné átadni, s erdélyi 

szemmel szeretné elmondani mindazt, ami ez alatt a huszonnyolc év alatt történt. 

Kolozsváron 1990. január 7-én a Magyar Operában az RMDSZ második ülését 

tartotta, ahol jelen voltak magyar személyek, szombathelyiek, többek között Antall 

József is és ellenzéki politikusok. Meghívták a Hunyad megyei RMDSZ küldötteit 

Szombathelyre. Január 10-én egy delegáció utazott Szombathelyre, ahol bemutatták 

Hunyad megyét, annak történelmét, turizmusát és gazdaságát. A delegációt Bors és 

Pusztai elvtárs fogadta. A Hunyad megyei delegációban Takács Csaba szenátor úr, 

Burián István alpolgármester és Zudor Sándor úr voltak. Itt írták alá azt az első 

szerződést, amely az első volt Magyarország és Erdély között. A két delegáció 

tartalmas kapcsolatot szeretett volna kialakítani. Elkezdődött a gyermekek 

csereprogramja. Magyar gyermekek mentek a Retyezátra és Hunyad megyei 

gyermekek pedig a Balatonra nyaralni. Elkezdődtek a gazdasági kapcsolatok, a 

kórházak és az iskolák együttműködése. Hunyad megye kapott Vas megyétől egy 

negyven személyes autóbuszt, amelyre rá volt írva, hogy Vas megye ajándéka 

Hunyad megyének. Ezek a kapcsolatok azonban nem sokára elhidegültek, jött a 

március 15-e, a fekete március Romániában. Az akkori vezetés igyekezett 

eltávolítani Vas megyét Hunyad megyétől. Az akkori kormány megtiltotta a 

kapcsolatokat, a prefektusok felmentették azokat a polgármestereket, akik ezeket a 

kapcsolatokat folytatták, vagy elkezdték volna. Nagyobb lehetőségek lettek volna, 

de nem Vas megyén múlott. A tartalmasság, az intenzitás a Hunyad megyeiek 

„hangulatán” múlott, s szubjektív okokon. Rengeteg a lehetőség, s nem a pénz a 

meghatározó, hanem a politikai akarat és a szakmai hozzáértés. A magánszférának 

fel kell kínálni a lehetőségeket. Javasolja egy munkacsoport létrehozását, amely a 

turizmus területén tevékenykedhetne. Elmondja, hogy Hunyad megye a Kárpát- 

medence egyik legszebb megyéje. Ott van Hunyadi János, a Vajdahunyadi vár, 

Déva, Déva vára, Kőmives Kelemen, a zajkányi buzogány, Marosillye, Bethlen 

Gábor születési helye. Ott zajlott le 1848-1849-ben a piski csata, Petőfi Sándor 

gyönyörű verseket írt Vajdahunyadról és Vajdahunyadon, Jókai Mór írt a Fatia 

Negráról Szászvároson, ott van a Retyezát, ott van a XI. századi templom 

Őraljaboldogfalván.  

                   Hunyad megyében hatalmas értékeket őriznek. Meg szeretné köszönni 

mindazoknak, akik tettek azért, hogy ez a kapcsolat működjön. Külön köszönetet 

mond Marton Ferenc alelnöknek mindazért, amit tett és tesz a Hunyad megyei 

magyarokért. Vas megyei polgármestereket vitt ki Hunyad megyébe, támogatta a 

Szent Ferenc Alapítványt, az ottani gyerekeket, a Hunyad Megyei Magyar Oktatási 

és Nevelési Kulturális Központot, a vajdahunyadi magyar közösséget, stb.  
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                   Köszönetet mond az Orbán-kormánynak is. Komoly összegekkel támogatták 

Hunyad megyét. Jelentős összegeket utaltak át az egyházaiknak bölcsődék 

építésére, hogy megmaradásukat biztosítsák. Meghívja a tanácsnokokat Hunyad 

megyébe és eredményes munkát kíván számukra. Egy vajdahunyadi festőművész 

festményét adja át Majthényi László elnök úrnak azzal, hogy történjék bármi, amíg 

élünk és meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk.  

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke megjegyzi, hogy fogadni mert volna arra, hogy Fazakas 

Tibor képet fog átadni részére, ugyanis  tizenkét ével ezelőtt ő festette meg Fazakas 

úrral  a lépcsőfordulóban látható Hunyad  megyei képet. Megköszönte az ajándékot 

és üzent Takács Albert Csabának, hogy akivel 1990 januárjában főiskolásként oly 

sok estét töltöttek együtt Szombathelyen, ő most a Vas Megyei Közgyűlés elnöke. 

Szól arról, hogy Hargita megyével kötött testvér megyei megállapodásnak van egy 

fontos pontja, amely közös akciókat, fellépéseket tartalmaz a Hunyad megyei 

magyarság érdekében. Ígéretet tesz arra, hogy az idén elkezdik ennek a cikkelynek 

az alkalmazását. A felelőse szintén Marton Ferenc alelnök úr lesz. Szót ad Ferenc 

Tibor úrnak, Szépvíz település polgármesterének.  

 

Ferenc Tibor, Szépvíz polgármestere szól arról, hogy az emberi kapcsolatok többnyire a 

kölcsönös szimpátia alapján jönnek létre. Így kötöttek Szentgotthárd város 

polgármesterével megállapodást. Tavaly Szent László év volt, s tavaly köttetett ez 

az együttműködési megállapodás. A tavalyi év célja nagyon találó volt, hiszen ezt 

a célt szolgálták az elmúlt ezer évben, nevezetesen a Kárpát-medencét védték. 

Néhány szót szól a településükről, amely négy településből tevődik össze. Nem tud 

mondani csodás dolgokat, de elmondja, hogy ők egy csodálatos tündérkertben 

élnek. Az Isten minden csodás dolgot hozzájuk telepített. Ebben a szimbiózisban 

próbálják az anyaországgal építeni a kapcsolatukat, és úgy élni, mint egy egységes 

nemzet. 

 

 

(A testvérmegyei delegációkkal együtt távozott a teremből Szabó Lajos képviselő is, mivel a 

továbbiakban is tolmács szerepet tölt be a delegációknál.) 

 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke bejelenti, hogy napirend előtti felszólalásra Nagy 

Gábor tanácsnok jelentkezett. 

 

Nagy Gábor, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke A Magyarország önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdése írja elő, hogy az 

önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 
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1-jétől számított harminc napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az 

önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele 

közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének 

vagyonnyilatkozatát. A megyei közgyűlés valamennyi képviselője ennek a 

kötelezettségének határidőre eleget tett. 

 

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

indítványozza: 12. tárgysorozatként tárgyalja meg a testület az Integrált Területi 

Program megvalósítása érdekében létrehozandó Döntés-előkészítő Bizottságba 

történő delegálásról, valamint a megyei döntés-támogató bizottság létrehozásáról 

szóló előerjesztést, ezzel a zárt ülés tárgysorozatai 12-13-ról 13-14-re változik. 

 

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

 

3/2018. (II. 9.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló …/2018. (…) 

önkormányzati rendelete megalkotása 

4. Beszámoló a Vas Megyei Önkormányzat 2017. évi nemzetközi tevékenységéről, 

tájékoztató a 2018. évi tervezett programokról 

5. A Vas Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Terve 

6. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsával kötendő 

megállapodás 

7. Beszámoló a Vas Megyei Értéktár Bizottság 2017. második félévi tevékenységéről 

8. Beszámoló a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról 

9. Közösségi célú alapítvány támogatása 

10. Előterjesztés a CENTRAL EUROPE Programba benyújtásra kerülő ENEROAD projekt 

önerejének biztosításáról 

11. Előterjesztés a CENTRAL EUROPE Programba benyújtásra kerülő LIVING ON THE 

EDGE projekt önerejének biztosításáról 

12. Előterjesztés az Integrált Területi Program megvalósítása érdekében létrehozandó 

Döntés-előkészítő Bizottságba történő delegálásról 
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Zárt ülés keretében tárgyalja: 

 

13. A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 2018. március 15-e alkalmából 

adományozandó kitüntetések, elismerések 

14. A Közgyűlés elnökének 2018. évi szabadságolási terve 

 

 

 

 

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 kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot.  

 

A testület 13 igen szavazattal egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

4/2018. (II. 9.) 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 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 13 igen szavazattal, egyhangúlag, megalkotja az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati 

rendeletét, melyet a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz. 

 

 

(Szijártó László tanácsnok hivatalos megbízatása miatt távozik.) 
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A 3. tárgysorozat tárgyalása 

A Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló …/2018. (…) 

önkormányzati rendelete megalkotása 

 

a.) Előterjesztés a Vas Megyei Önkormányzat 2019-2021. évekre vonatkozó tervéhez 

 

 

 

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

határozati javaslatot.  

 

A testület 12 igen szavazattal egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

5/2018. (II. 9.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés az önkormányzat középtávú tervével kapcsolatban megállapítja, 

hogy 

- a 2019-2021. 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 

 2019. 2020. 2021. 

Várható 

saját 

bevételek: 

7.360 7.360 7.360 

- az önkormányzatnak a tárgyidőszakra adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez, 

adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége nem várható.  

 

 

Felelős:  a megyei közgyűlés elnöke 

Határidő:   folyamatos 
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b.) A Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018. (…) 

önkormányzati rendelete megalkotása 

 

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

bizottság az előterjesztést megtárgyalta és megállapította, hogy a kötelező feladatok 

szükséges fedezete, továbbá a nem kötelező jelleggel ellátott feladatok szükséges 

forrásai a 2018. évi költségvetésben rendelkezésre állnak. A fedezet a költségvetési 

támogatásokból, részben az előző évek tartalékaiból, illetve jelentős részben pályázati 

forrásokból tevődik össze. A költségvetésben minden a jogszabályoknak megfelelően 

került megtervezésre. 

              Örvendetes tény, hogy TOP végrehajtásában betöltött szerep alapján a települési 

önkormányzatok megbízása függvényében a projekt előkészítési és 

projektmenedzsment tevékenység ellátásáért elszámolható díjak az önkormányzat és 

hivatal bevételeit 2018. évben is jelentős mértékben gyarapítják. Elmondhatjuk, hogy 

a 19 megye közül Vas megye az élbolyban van, az egyik legaktívabb a projektek 

menedzselését illetően. Ezek a projektek jelenleg a költségvetés stabilitását adják. A 

hivatal mostani létszáma a projektekhez igazodik. 

              Üdvözlendő az a tény is, hogy a Hivatal több olyan határon átnyúló nemzetközi 

pályázatban vesz részt, illetve továbbiakban tervez olyan pályázatokat benyújtani, ahol 

szintén jelentős összegű pályázati forrást tud majd bevonni a működés fedezetére.  

              Újabb pozitívumként említhető, hogy a 3. emeleten történt ingatlanhasznosítási 

lehetőségek feltárásával szintén újabb bevételekre tud szert tenni az önkormányzat és 

a hivatal. A vázoltak alapján a bizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja az 

előterjesztett 2018. évi költségvetés tervezetét. 

 

Rába László frakcióvezető röviden szól arról, hogy a szavazásnál a frakciójuk miért fog 

tartózkodni. Úgy vélik ugyanis, hogy a feladatellátás több pénz igényel, igényelhetne 

a területfejlesztés terén, gondol itt személyi állományra elsősorban  a feladatok 

elvégzésénél. 

 

Fehér László frakcióvezető elmondja, hogy frakciójuk támogatja a költségvetést. 

Aggályosnak tartja, hogy a pályázatoknál olyan műszaki paraméterek kerültek 

előírásra, amely alapján tömeges visszaadásokra kerülhet sor. Gondol itt a 15 cm-

es szigetelésekre, kettő ablaküveg helyett három kell. Segítséget kérnek a megyétől 

annak érdekében, hogy 2019-2020 között ne legyen keserű a szájíz. Elmondja, hogy 

egy 50 M Ft-os konyha felújításnál 10-30 %-os költségemelkedéssel kell számolni. 

 

Dr. Németh Kálmán képviselő véleménye szerint a költségvetés megfontolt, a kiadások 

szerények. A költségvetés fejlesztéseket is tartalmaz. Elfogadásra javasolja. 
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Majthényi László, a közgyűlés elnöke további kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra 

bocsátja a rendelet-tervezetet.  

 

A testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett megalkotja a 2/2018. (II. 14.) 

önkormányzati rendeletét, melyet a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz. 

 

(Gagyi Levente és Tausz István Béla képviselők távoznak a teremből.) 

 

 

 

A 4. tárgysorozat tárgyalása 

Beszámoló a Vas Megyei Önkormányzat 2017. évi nemzetközi tevékenységéről, 

tájékoztató a 2018. évi tervezett programokról 

 

Lábodi Gábor képviselő örvendetesnek tartja a kialakult nemzetközi kapcsolatokat. 

 

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

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

6/2018. (II. 9.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

1.) elfogadja a Vas Megyei Önkormányzat 2017. évi nemzetközi kapcsolatairól szóló 

beszámolót, 

2.) az írásbeli előterjesztéssel egyezően jóváhagyja a 2018. évi nemzetközi tervet.         

                                                                  

                            

Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő: azonnal 
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Az 5. tárgysorozat tárgyalása 

A Vas Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Terve 

 

 

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

határozati javaslatot.  

 

A testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

7/2018. (II.9.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés jóváhagyja az előterjesztés mellékletével megegyezően a Vas 

Megyei Önkormányzat 2018. évre vonatkozó Közbeszerzési Tervét. 

 

Felelős:  közgyűlés elnöke   

Határidő:  folyamatosan 2018. december 31. napjáig 

 

 

A 6. tárgysorozat tárgyalása 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsával kötendő 

megállapodás 

 

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

Bizottság elfogadásra javasolja a testületnek a megállapodást. 

 

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

bocsátja a határozati javaslatot.  

 

A testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 
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8/2018. (II. 9.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

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

Önkormányzat Közgyűlése között a 2018. évre szóló megállapodást - a melléklettel 

megegyezően - jóváhagyja, 

2. a munkaprogram feladatainak végrehajtására az önkormányzat 2018. évi 

költségvetésének nemzetközi kapcsolatok előirányzatán belül a szükséges pénzügyi 

fedezetet biztosítja, 

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 7. tárgysorozat tárgyalása 

Beszámoló a Vas Megyei Értéktár Bizottság 2017. második félévi tevékenységéről 

 

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

határozati javaslatot.  

 

A testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

9/2018. (II. 9.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Értéktár Bizottság 2017. év II. félévi munkájáról szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

 

A 8. tárgysorozat tárgyalása 

Beszámoló a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról 



13 

 

 

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

határozati javaslatot.  

 

A testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

 

10/2018. (II. 9) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:  megyei jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

 

A 9. tárgysorozat tárgyalása 

Közösségi célú alapítvány támogatása 

 

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

határozati javaslatot.  

 

A testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

11/2018. (II. 19.) számú határozat 

 

A Vas Megyei közgyűlés 

 

1. az elnöki keret terhére a Batthyány József Katolikus Alapítvány részére a hátrányos 

helyzetű gyermekek sitkei nyári táborának lebonyolításához 100.000,- Ft, továbbá a 

Brenner János Emlékhely Alapítvány részére a Brenner János vértanú pap 2018. május 

1-i boldoggá avatási ünnepségének megrendezéséhez 100.000,- Ft támogatást biztosít.   

 

2. Felkéri elnökét a támogatási szerződések aláírására.  
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Felelős:  közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

A 10. tárgysorozat tárgyalása 

Előterjesztés a CENTRAL EUROPE Programba benyújtásra kerülő ENEROAD 

projekt önerejének biztosításáról 

 

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

bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A benyújtandó pályázatokról általánosságban 

elmondható, hogy a projekteknél az önrész biztosítására a pályázatok 

megvalósításában közreműködő köztisztviselők bére és a hivatal működési költségei 

a pályázatban költségként elszámolhatóak. Ezen túlmenően a pályázati támogatások 

terhére az önerőn felül további, a hivatalnál és az önkormányzatnál jelentkező bér és 

dologi kiadások kerülnek elszámolásra. A bizottság minden olyan pályázat benyújtását 

támogatja, amely az Önkormányzatot és a Hivatalt bevételi forráshoz juttatja, hiszen 

ismert, hogy a jelenlegi szinten működő feladatellátás csak ezen bevételekkel együtt 

biztosítható. A bizottság az előterjesztett határozati javaslatot elfogadásra javasolja 

közgyűlésnek. 

 

 

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

bocsátja a határozati javaslatot.  

A testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

12/2018. (II. 9.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés  

 

a.) utólagosan jóváhagyja, hogy a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal partnerséggel 

pályázatot nyújtson be az ”ENEROADS” projektre; 

b.)  a 8.285,65 Euro összegű önerőt a 2019. évi költségvetésében biztosítja. 

 

 

Felelős:  megyei jegyző  

Határidő:  azonnal 
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A 11. tárgysorozat tárgyalása 

Előterjesztés a CENTRAL EUROPE Programba benyújtásra kerülő LIVING ON THE 

EDGE projekt önerejének biztosításáról 

 

 

Nagy Gábor, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

 

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

bocsátja a határozati javaslatot.  

A testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

13/2018. (II. 9.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés  

 

a.) utólagosan jóváhagyja, hogy a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal partnerséggel 

pályázatot nyújtson be a ”LIVING ON THE EDGE” projektre; 

b.)  a 7.843,13 Euro összegű önerőt a 2019. évi költségvetésében biztosítja. 

 

 

Felelős:  megyei jegyző  

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

A 12. tárgysorozat tárgyalása 

Előterjesztés az Integrált Területi Program megvalósítása érdekében létrehozandó 

Döntés-előkészítő Bizottságba történő delegálásról 

 

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

bocsátja a határozati javaslatot.  

A testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 
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14/2018 (II. 9.) számú határozat 

 

 

      A Vas Megyei Közgyűlés 46/2016. (V.31.) sz. határozata 2017. január 1-től hatályát veszti, 

helyébe 2017. január 2-i hatállyal a következő rendelkezés lép: 

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

benyújtott Vas megyei támogatási kérelmek döntési javaslatainak megfogalmazására 

összehívott Döntés-előkészítő Bizottságokba tagként Majthényi Lászlót, a Vas Megyei 

Közgyűlés elnökét, póttagként dr. Kondora Bálintot, a Vas Megyei Közgyűlés alelnökét, 

Marton Ferencet, a Vas Megyei Közgyűlés alelnökét, illetve tagként dr. Balázsy Péter megyei 

jegyzőt és póttagként Polgár Andrást, a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal területfejlesztési 

csoportvezetőjét delegálja. 

 

Felelős:  Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

(Majthényi László, a közgyűlés elnöke zárt ülés tartását rendeli el a 13-14. tárgysorozatok 

tárgyalására.) 

 

A zárt ülés döntései az alábbiak: 

 

 

15/2018. (II. 9.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 2018. március 15-e alkalmából 

  

„GAYER GYULA EMLÉKPLAKETT”-et adományoz 

 

Varga Péter Szombathelyi Erdészeti Zrt. közjóléti, 

természetvédelmi és pályázatkezelési 

csoportvezetője 

 

részére, az előterjesztésben foglaltak szerint. 

 

Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő: 2018. március 15. 
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16/2018. (II. 9.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 2018. március 15-e alkalmából 

 

„VAS MEGYE GAZDASÁGÁÉRT – DÍJ”-at 

 

Galambos Tamás Galambos Trans Kft. ügyvezetője  

  

  

„VAS MEGYE MEZŐGAZDASÁGÁÉRT - DÍJ”-at 

 

Dr. Pusztavámi Márton Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vas 

Megyei Szervezete elnöke 

  

„VAS MEGYE TURIZMUSÁÉRT DÍJ”-at 

 

Vancsura Miklós sárvári Szent László Kórház főigazgatója, a 

Sárvári Gyógyfürdő Kft. volt ügyvezető 

igazgatója  

  

„VAS MEGYE FIATAL VÁLLALKOZÓJA – DÍJ”-at 

 

Juhász Márton feltaláló 

 

 

 

 

„KUNTÁR LAJOS SAJTÓ – DÍJ”-at 

 

Dr. Gyurácz Ferenc Vasi Szemle folyóirat főszerkesztője 
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„PÁVEL ÁGOSTON EMLÉKÉREM” elismerést 

 

Lang Rezsőné nyugdíjas szövőnő, a magyarországi szlovén 

nemzetiségi hagyományok ápolója és őrzője  

  

„VITÉZ BOTH BÉLA _ EMLÉKDÍJ”-at 

 

Lőrincz Attila r. alezredes, Vas Megyei Rendőr-

főkapitányság Kőszegi 

Rendőrkapitányságának Büki Rendőrőrse 

őrsparancsnoka 

  

„GAYER GYULA EMLÉKPLAKETT”-et 

 

Celldömölki Városi Általános Iskola 

Ökoiskola kollektívája 

 

  

„VAS MEGYE SZOLGÁLATÁÉRT Közigazgatási Tagozata” 

 

Horváth Zoltánné Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatal 

nyugalmazott jegyzője 

Ponyhardtné Németh Ibolya Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási 

Hivatal Építésügyi Osztály építéshatósági 

ügyintézője 

Bánovits Judit Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 

nemzetközi referense 

  

„VAS MEGYE SZOLGÁLATÁÉRT Oktatási Tagozata” 

 

Nagyné Tanay Katalin Nárai Aranykapu Óvoda óvodapedagógusa 

Danka Adél Celldömölki Városi Általános Iskola 

igazgatója 
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Kozorics István Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum 

Rázsó Imre Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája Körmend, gyakorlati 

oktatásvezető 

  

„VAS MEGYE SZOLGÁLATÁÉRT Kulturális Tagozata” 

 

Pogács Anna Mónika vállalkozó újságíró 

Vincze Alfonzné nyugdíjas tojásfestő, tojás karcoló Népi 

Iparművész 

Boros Ferenc Berzsenyi Dániel Könyvtár, médiatáros, 

rendezvényszervező 

 

„VAS MEGYE SZOLGÁLATÁÉRT Egészségügyi Tagozata” 

 

 

Tóth József Országos Mentőszolgálat NYDR 

Mentőszervezet Szombathely, mentőápoló 

Szabó Zoltán Sárvári Mentőállomás állomásvezető 

mentőtiszt 

Dr. Hadarits Ferenc Markusovszky Egyetemi Oktatókórház 

Központi és Rendelőintézet Laboratórium 

osztályvezető főorvosa 

 

 

 

 

„VAS MEGYE SZOLGÁLATÁÉRT Szociális Tagozata” 

 

Szabó Józsefné Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc, 

szociális gondozó és ápoló 

Süle Ferencné Sárvári Karitatív Krízis Központ vezetője  

Baloghné Molnár Celeszta Vas Megyei Kormányhivatal Kőszegi Járási 

Hivatal foglalkoztatási szakügyintéző 
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„VAS MEGYE SZOLGÁLATÁÉRT Gyermek- és Ifjúságvédelmi Tagozata” 

 

Süle Lajosné Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ, 

Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat Ikervári Speciális 

Gyermekotthona, Ikervár, csoportvezető 

nevelő 

Szabóné Dolgos Mária Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ, 

Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat intézményi takarító, kézbesítő 

Rosta Zsolt Celldömölki Városi Általános Iskola 

Alsósági Tagiskola tanára  

 

„VAS MEGYE SZOLGÁLATÁÉRT Sport Tagozata” 

 

Bognár Károlyné nyugállományban lévő testnevelő pedagógus 

Szegnerné dr. Dancs Henriette ELTE PPK Sporttudományi Intézet 

Szombathely, főiskolai docens PhD 

Klampár Tibor Világ- és Európa-bajnok asztaliteniszező, 

CVSE asztalitenisz csapatának vezetőedzője 

  

„VAS MEGYE SZOLGÁLATÁÉRT Közbiztonsági Tagozata” 

 

Döme László Önkéntes Tűzoltó Egyesület Celldömölk 

elnöke 

Fekete Géza r. alezredes, Vas Megyei Rendőr-

főkapitányság Sárvári Rendőrkapitánysága, 

kapitányságvezető 

Horváth Gábor Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi 

Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és 

Útügyi Osztály útügyi koordinátora 

  

„VAS MEGYE SZOLGÁLATÁÉRT Nemzetiségekért Tagozata” 
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