
Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2018. április 9-én 15.00 órától a Megyeháza Dísztermében 

megtartott rendkívüli üléséről 

 

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

közgyűlés alelnökei, Bálint András, Básthy Béla, Lábodi Gábor, dr. Németh Kálmán, 

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, Winkelbauer Katalin pénzügyi csoportvezető, Borboly Csaba, 

Hargita Megye Tanácsának elnöke (napirend előtt). 

 

További résztvevő: Kuttorné Taletovits Klára szervezési munkatárs, jegyzőkönyvvezető. 

 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke köszönti a képviselőket. Külön tisztelettel köszönti az 

ülésen megjelent Borboly Csabát, Hargita Megye Tanácsának elnökét. Megállapítja, 

hogy 12 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes, így azt megnyitja.  

                 Napirend előtt szót ad Borboly Csabának, Hargita Megye Tanácsa elnökének. 

 

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke köszönti a képviselőket. Örömének ad 

hangot azért, hogy a két megye között létrejött megállapodás működik. Bízik a 

magyar-magyar további együttműködésben és a további lehetőségek kiaknázásában 

is. Szól arról, hogy a két megyét a vallási turizmus is összeköti. Elmondja, hogy a 

szakképzés terén van mit tanulniuk megyénktől. Tájékoztatja a testületet arról, hogy 

az ő vidékük erdőkben gazdag, s ez az itteni gazdasági szereplőknek lehet jó. 

Beszámol arról, hogy a Régiók Bizottságában rendszeresen találkoznak elnök úrral. 

Mindketten bizakodóak a testvér megyei kapcsolatokat illetően. Bízik továbbá abban 

is, hogy az autópályák elkészültét követően a kapcsolatok ápolására nagyobb 

lehetőség lesz. Tájékoztatja a testületet arról, hogy Hargita megye lakosságának 86 

%-a magyar, s létszámuk nem csökken, inkább növekszik. Ők a fiatalok otthon 

maradásán dolgoznak. Elmondja azt is, hogy a megyei tanácsnak más a hatásköre, 

mint amilyet szeretnének. A testületnek hasznos tanácskozást kíván, és szeretettel 

várja őket Hargita megyében. 
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Majthényi László, a közgyűlés elnöke megköszöni a tájékoztatót és az üdvözlő szavakat. 

                 Szavazásra bocsátja az ülés tárgysorozatát. 

 

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

 

 

20/2018. IV. 9.) számú határozat 

 

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

 

Zárt ülés keretében tárgyalja: 

1. A TOP keretében benyújtott költségnövekmény-igények megtárgyalása című 

tárgysorozatot. 

 

Nyílt ülés keretében tárgyalja: 

 

2. Külső szakértő kiválasztására vonatkozó beszerzési eljárás lebonyolítása a megyei 

területrendezési terv módosítása tárgyában című tárgysorozatot. 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke zárt ülés tartását rendeli el az 1. tárgysorozat 

tárgyalására 15.15 órakor. 

 

 

A zárt ülés döntése az alábbi: 

 

 

21/2018. (IV. 9.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a  

 Répcelak Város Önkormányzata által benyújtott, TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00005 

azonosító számú, „Fedett piac építése Répcelakon” című projekt kapcsán 

megfogalmazott 17 500 500 Ft összegű, valamint  

 a Perenye Község Önkormányzata által benyújtott, TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00014 

azonosító számú, „A perenyei Aranyhíd Óvoda felújítása és korszerűsítése” című 

projekt kapcsán megfogalmazott 13 949 797 Ft összegű  
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költségnövekmény igényének támogatásával és Kormánydöntésre történő előterjesztésével 

egyetért.  

A Vas Megyei Közgyűlés felhívja Elnökét, hogy döntéséről tájékoztassa a Nemzetgazdasági 

Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Irányító Hatóságát. 

 

Felelős:  Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

Az ülés 15.20 órától nyílt keretek között folytatódik. 

 

 

 

A 2. tárgysorozat tárgyalása 

Külső szakértő kiválasztására vonatkozó beszerzési eljárás lebonyolítása a megyei 

területrendezési terv módosítása tárgyában 

 

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

határozati javaslatot. 

 

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

 

 

22/2018. (IV. 9.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét a megyei területrendezési terv módosításával 

összefüggésben a tervezésre vonatkozó külső szakértői szolgáltatás beszerzéséhez szükséges 

ajánlattételi felhívások Pestterv Kft. (Budapest), Város Teampannon Kft (Budapest) és 

Környezetterv Kft (Budapest) részére történő kiküldésére, az ajánlattételi eljárás lefolytatására 

és a nyertes szakértővel történő vállalkozói szerződés megkötésére azzal, hogy a megtett 

lépésekről a közgyűlést tájékoztatni köteles. 

 

Felelős:          Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

Határidő:      azonnal 
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