
Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2018. május 25-én a Megyeháza Dísztermében 10.00 

órától megtartott nyílt üléséről  

Jelen vannak:  Majthényi László közgyűlési elnök, dr. Kondora Bálint és Marton Ferenc, a 

közgyűlés alelnökei, Bálint András, Básthy Béla, Fehér László István, Lábodi Gábor, 

Dr. Németh Kálmán, Nagy Gábor, Pajor András, Rába Kálmán, Szijártó László, 

Tausz István Béla közgyűlési tagok, Kovács István r. vezérőrnagy, gazdasági 

országos rendőrfőkapitány-helyettes, dr. Tiborcz János, r. dandártábornok, 

rendőrségi főtanácsos, Vas megye rendőr-főkapitánya (a 3. tárgysorozatnál), dr. 

Bognár Balázs tű. ezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója 

és Dr. Bónyai Eszter ezredes, főosztályvezető (a 4. tárgysorozatnál), Őri Aliz, a 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vas Megyei Igazgatóságának igazgatója (az 5. 

tárgysorozatnál). 

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

megyei aljegyző, dr. Palotai Péter szervezési és jogi csoportvezető, Polgár András 

területfejlesztési csoportvezető, Horváth Melinda kabinetvezető, Neuvirthné Bilics 

Anikó nemzetközi csoportvezető 

Egyéb résztvevők: Vas Megyei Rendőr-főkapitányság helyettes vezetői, a megye városainak 

rendőr-kapitányai, Bükiné Feiner Mónika szervezési munkatárs, 

jegyzőkönyvvezető, Cser Andrea hangfelvétel készítő, Vörös László informatikus 

és a média tudósítói. 

 

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

közgyűlés tagjait és a résztvevőket. Megállapítja, hogy 13 fő képviselő jelen van, 

így az ülés határozatképes, s az ülést megnyitja. Szavaztat az ülés tárgysorozatáról.  

 

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

 

37/2018. (V. 25.) 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 megyei önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása        

3. Beszámoló Vas megye közbiztonságának 2017. évi helyzetéről, a közbiztonság 

érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról  



2 

 

4. Tájékoztató a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2017. évben végzett 

munkájáról  

5. Tájékoztató az Agrárgazdasági Kamara Vas megyei munkájáról 

6. Előterjesztés a Szlovénia - Magyarország Interreg V-A Programban a 2. prioritási 

tengelyre benyújtásra kerülő projekt önerejének biztosításáról 

7. Közösségi célú alapítványok támogatása 

 

Zárt ülés keretében tárgyalja: 

 

8. A közgyűlés elnökének teljesítmény értékelése 

 

 

(Básthy Béla elhagyta a tanácskozótermet.) 

 

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 12 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

38/2018. (V. 25.) számú határozat 

 

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

készített beszámolót tudomásul veszi. 

 

(Básthy Béla visszaérkezett a tanácskozó terembe.) 

 

A 2. tárgysorozat tárgyalása 

A megyei önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása 

 

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

előterjesztéshez. Tájékoztatja a testületet arról, hogy az előterjesztés tárgya – a már 

támogatási szerződéssel rendelkező – az EFOP-NŐ projekt keretében új státuszok 
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telepítésére irányuló létszámkeret bővítése. A Hivatal létszámkeretében 5 fő teljes és 

1 fő részmunkaidős foglalkoztatott jelenik meg. A létszámkeret emelése nem 

veszélyezteti a hivatal pénzügyi stabilitását. A projekt segíti a megyében a nők 

munkaerőpiacra történő elhelyezkedését, szülés utáni munkába visszatérését. A 

rendelet előterjesztést elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. 

 

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

bocsátja a rendelet-tervezetet.  

 

A testület 13 igen szavazattal megalkotja az 5/2018. (V.28.) önkormányzati rendeletet, 

melyet a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz. 

 

A 3. tárgysorozat tárgyalása 

Beszámoló Vas megye közbiztonságának 2017. évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében 

tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke felkéri dr. Tiborcz János dandártábornok urat szóbeli 

kiegészítőjének megtartására. 

 

Dr. Tiborcz János r. dandártábornok, rendőr-főkapitány köszöntötte a megjelenteket. 

Szóbeli kiegészítőjében elmondta, hogy a megyei rendőr-főkapitányság működéséről 

szóló jelentés elkészült. A megye részesedése az országos bűnözésből továbbra is 2% 

körüli. A csalások, rablások száma jelentősen nőtt az elmúlt évben, a bűnözés 

szerkezete kismértékben átalakult. A korábbi években a vagyon elleni 

bűncselekmények aránya jellemzően 60-70%-ot tett ki, ez az elmúlt esztendőben nem 

érte el a 40%-ot. A közlekedési bűncselekmények aránya ellenben emelkedett. 

Országosan összehasonlítva, a nyomozáseredményességi mutatóban a 3. helyen 

végeztek, ami ennél is lényegesebb, hogy a felderítési eredményességben a tavalyi 

évben is meg tudták őrizni országos 2. helyezésüket, 4 %-os növekedéssel. Ebben 

kiemelkedő teljesítményt ért el a megye bűnügyi rendőr-főkapitánysága valamint 

Vasvár, Körmend és Celldömölk rendőrkapitánysága. Kármegtérülési mutatók terén 

a 4. helyezést érték el az országban. A 216 település közül tovább nőtt azoknak a 

száma, ahol egyáltalán nem történt bűncselekmény, ez 12 százalékukat tette ki. A 

települések 67%-án nem érte el a bűncselekmények száma a 10%-ot, összességében 

elmondható, hogy a Vas megyei települések túlnyomó többségében vagy nincs, vagy 

minimális a bűncselekmények száma. A Belügyminisztérium tavalyi évben is 

megkereste az önkormányzati, egyházi, civil és oktatási intézményeket a rendőrség 

munkájának valamint a közbiztonság értékelésével szóló kérdőívvel. Vas megye 

4,47-es átlagot kapott. Elmondta, hogy sok probléma adódott a közlekedési 

helyzettel. 3%-kal csökkent a személyi sérüléssel járó balesetek száma, de 21 halálos 

baleset történt az utakon. Nehézséget okoz a balesetet okozók kiszűrése. Sikerült 

10% alatt tartani az ittasan balesetet okozók arányát. A legtöbb közlekedési balesetet 

továbbra is a személygépkocsik okozzák, de egyre emelkedik a kerékpárral balesetet 

okozók száma. Szorgalmazza az intézményes keretek közötti, Nemzeti Alaptantervbe 

épített közlekedési ismeretek oktatását. Kitért az illegális migrációra. A szerb-magyar 
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határon lévő kerítés felállítása óta a megyében az illegális migráció gyakorlatilag 

megszűnt (nulla). 2015-ben a hivatalos adatok szerint Magyarországra 391 ezer 

illegális migráns lépett be, közülük 175 ezer vonult át a megyén. Örvendetesnek 

tartja, hogy a polgárőr szervezetek száma néggyel emelkedett és 29 ifjú polgárőr van 

a megyében. A sport- és kulturális események, demonstrációk kategóriájában szintén 

békés megmozdulásokról számolt be. 2013-ban került bevezetésre a szervezeti 

teljesítményértékelés, amely alapján az utóbbi 3 évben kivételes teljesítményt értek 

el. Külön kitért az idén májusban tartott Brenner János boldoggá avatására, amelyen 

15 ezren vettek részt. Olyan szinten sikerült ezt a feladatot teljesesíteni, hogy 

mindenki megelégedettségére vált. Országos rendőrfőkapitány elismeréseket adott át, 

és köszönetét fejezte ki munkatársainak, hogy ezt a feladatot ilyen szinten sikerült 

teljesíteni.  

 

Básthy Béla képviselő tájékoztatta a tagokat, hogy a rendészeti szakbizottság megtárgyalta az 

előterjesztést. Örömmel vették tudomásul, hogy a korábban kivívott kivételes 

színvonalat sikerült tartani. Javasolja a beszámoló elfogadását.  

 

Fehér László képviselő elmondta, hogy a településeken általános probléma, hogy a 15-20 év 

közötti fiatalok a közterületeken alkoholt fogyasztanak, szemetelnek. Érdeklődött, 

hogy országos szinten lehet-e kezelni ezt a problémát olyan szintű jogszabályi 

előírásokkal, amellyel magasabb hatáskört kapva a rendőrök, polgárőrök, közterület 

felügyelők szankcionálhatnak, ezáltal a helyi közterületek megóvhatók lennének.  

 

Rába Kálmán frakcióvezető örömét fejezte ki, hogy a migrációveszély Vas megyét nem 

terheli. Kiemelte, hogy az esetleges belső migrációs veszélyekre azonban kell 

felkészülni. Napi szinten tapasztalja, hogy az ország keleti részéből érkező 

munkavállalók – családjukat és eddigi életüket hátrahagyva – dolgozni kívánnak és 

idejönnek a megyébe a munkaerőpiac kínálati oldalát bővítve. Nem szabad figyelmen 

kívül hagyni, hogy ezek az emberek másik közegből érkeztek, olyan megyékből, ahol 

a bűnügyi statisztikák közel sem olyan kedvezőek, mint megyénkben. Kitért az 

ifjúságot érintő prevenciós programok fontosságára, amelyek hozzájárulhatnak 

ahhoz, hogy a fiatalok bűnözéssel, kábítószer fogyasztással kapcsolatos képét pozitív 

irányba formálják.  

 

Lábodi Gábor képviselő hozzászólásában elmondta, hogy az EU-díj ellenőrzésével 

kapcsolatos feladatok ellátása a közterületekről vonja el a rendőri állományt, holott a 

nagyobb rendőri jelenlét a közterületeken nagyobb visszatartó erővel bírhat. 

Példaértékűnek értékelte az önkormányzatok és a rendőrség kapcsolatát. Példaként 

kiemelte, hogy Szentgotthárdon a közeljövőben döntenek az „Év rendőre” cím 

adományozásáról.  

Dr. Németh Kálmán képviselő a Vas Megyei Polgármesterek Egyesület tagjai elismerését 

tolmácsolja a rendőrség munkájáról. Gratulál az elért eredményekhez. 

Dr. Tiborcz János r. dandártábornok, rendőr-főkapitány az érkezett hozzászólásokra 

reagálva elmondta, hogy az ifjúság nevelésében a legfontosabb tényező a család. Ha 

a család nem veszi észre a gyerekeket fenyegető veszélyeket, ott a rendőrség vagy 

egyéb más hivatalos szervek keveset tudnak tenni, a jogszabályban rögzített keretek 

között mozoghatnak. A belső migráció jelen van a megyénkben, hiszen a megye 

gazdasága vendégmunkások nélkül nem lenne működőképes. A vendégmunkások a 
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megyei közbiztonsága szempontjából problémát nem jelentenek. A jogalkotók a 

rendőrség hatáskörébe adták az Eu-díj szedését. Az ezzel foglalkozó munkatársak 

nem csak ezt a feladatot látják el, hanem foglalkoznak migrációs kérdésekkel, 

közlekedési szabálysértésekkel. Felhívja a figyelmet, hogy kitüntető címek 

adományozásánál a főkapitány jóváhagyása is szükséges. Örömét fejezte ki, hogy 

Vas megye polgármesterei pozitívan vélekednek a rendőrség munkájáról.  

 

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

határozati javaslatot.  

 

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

 

39/2018. (V. 25.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés  

1. Vas megye közbiztonságának 2017. évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót Vas megye 

rendőr-főkapitánya szóbeli kiegészítőjével együtt elfogadja; 

2. köszönetét fejezi ki a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőinek és kapitányságai 

vezetőinek, valamint a megye rendőri állományának magas színvonalon végzett 

munkájáért. 

 

Felelős:          a megyei közgyűlés elnöke 

Határidő:      azonnal 

 

 

 

A 4. tárgysorozat tárgyalása 

Tájékoztató a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2017. évben végzett 

munkájáról 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke felkéri dr. Bognár Balázs tű. ezredest, a Vas Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját szóbeli kiegészítőjének megtartására. 

 

dr. Bognár Balázs tű. ezredes, igazgató az elkészült beszámoló szóbeli kiegészítéseként 

elmondta, hogy a tavalyi év az Igazgatóság számára a folytonosság, a kihívás és a 

fejlesztések éve volt. Új igazgatóként törekszik arra, hogy a korábbi években kivívott 

értékeket, a kialakult társadalmi megbecsülést tovább tudják vinni. Emellett több új 

kezdeményezésről is beszámolhat, amelyeket országosan is elfogadtak. Az alapszintű 

feladatok ellátása mellett számos olyan technikai beruházásban, kiemelt projektben 

vesznek részt, amely Vas megye mentő- és tűzvédelmi tevékenységét az 

elkövetkezendő időszakban befolyásolni fogja. A tavalyi évben számos káresemény 
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sújtotta a megyét, amelyet a beszámoló részletez. A szabadtéri tűzesetek számában 

jelentős emelkedés volt tapasztalható a korábbi évekhez képest, köszönhetően a 

száraz időjárásnak. 500 tűzesetet regisztráltak, amelyből kettő nagy kiterjedésű volt, 

amelyet csak jelentős összefogással tudtak kezelni. Stratégiai célkitűzésük az ilyen 

jellegű tűzesetek számának, illetve tűzkárral érintett terület hektár számának a 

csökkentése, amely érdekében hatósági jelenlétet megemelték. Országos szinten a 3. 

legkevesebb szabadtéri tűzesetben érintett hektárral rendelkező megyék közé 

sorolták Vas megyét. A tűzesetek mellett leginkább a viharkárok sújtották a megyét. 

Az elhárítási feladatok ellátása során kiemelendőnek értékelte a hivatásos és 

önkéntes tűzoltók közötti együttműködést. A rendkívüli események között külön 

kiemelte a Vépen kisiklott veszélyes anyagot szállító vonat mentési munkálatait, 

amely csak hatóságok - katasztrófavédelem, vízügy, környezetvédelem, rendőrség - 

hatékony együttműködésével és gyors reagálásával sikerült hatékonyan ellátni. A 

tavalyi évben eseményszám tekintetében 510 tűzeset, 1500 műszaki mentés történt. 

A káresemények jellege nagyon széles skálán mozgott. Vas megye reagáló 

képességét azzal tudták fokozni, hogy az országosan is egyedülálló önkéntes 

mozgalmat megerősítették. Országosan közel 600 önkéntes testület segíti a hivatásos 

tűzoltók munkáját. Ebből 83 egyesület a megyében található, akikkel együttműködési 

megállapodása van a hivatásos tűzoltó parancsnokságoknak.  Évről évre egyre 

fejlődik az eszközrendszerük, több tagsággal rendelkeznek, egyre több kiképzett 

személyzetük van, és egyre jobb a technikai felszereltségük. A tavaly évben 600 

millió forint, míg az idén 700 millió forint áll rendelkezésre az ÖTE-k támogatására.  

A hivatásos katasztrófavédelmi szervezetnek is fejlődött a technikai és 

eszközrendszere. Tavaly évben átadásra került a második magyar gyártmányú 

tűzoltófecskendő. Az addig használt fecskendőket újrahasznosítás keretében átadták 

önkéntes tűzoltóknak. A tavalyi év legnagyobb fejlesztése a körmendi 

katasztrófavédelmi kirendeltség körmendi hivatásos tűzoltó parancsnokság 

laktanyájának teljes körű megújítása. A hatósági területen lecserélésre került a teljes 

informatikai és eszközpark. Az Igazgatóság a nemzetközi kapcsolatok fokozására is 

nagy hangsúlyt fektet. Határszéli megyeként törekednek az osztrák és szlovén 

tűzoltókkal történő operatív együttműködésre. A tavalyi év teljesítményértékelése 

alapján a Vas megyei tűzoltók munkáját a legjobb három közé sorolták.  

 

Dr. Bónyai Eszter ezredes, főosztályvezető hozzászólásában elmondta, hogy a Vas Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetésében az elmúlt évben bekövetkezett változás 

ellenére mind az átadás- átvételekor, mind az azt követő év során folyamatosan 

biztosított volt a megye területén a katasztrófavédelmi feladatok ellátása. A lakosság 

vagyon- és életbiztonsága különösen anyagi javainak védelme továbbra is magas 

szinten garantált a megyében.  

Rába Kálmán képviselő felszólalásában elmondta, hogy a feladatellátás során katasztrófa 

helyszínére menve a lakosság részéről már csak kiszolgáltatott személyekkel 

találkoznak. Ők a katasztrófavédelmi szervekkel kapcsolatban a bizalmat és a 

reményt várják. A munkájukhoz gratulált.  

Básthy Béla képviselő elmondta, hogy a Rendészeti Szakbizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és javasolja annak elfogadását.  
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Dr. Németh Kálmán képviselő a polgármesterek elismerését tolmácsolja a 

katasztrófavédelem munkájáról. Örömét fejezte ki, hogy lehetőség nyílt a technikai 

feltételek korszerűsítésére, amely tovább növeli a megye biztonságát.  

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

határozati javaslatot.  

 

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

 

 

40/2018. (V. 25.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2017. évben végzett 

munkájáról szóló tájékoztatót köszönettel tudomásul veszi. 

 

 

Az 5. tárgysorozat tárgyalása 

Tájékoztató az Agrárgazdasági Kamara Vas megyei munkájáról 

 

Őri Aliz igazgató szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy 2017 novemberében megtörténtek 

a kamarai tisztújító választások. Vas megyében hét helyszínen lehetett szavazatokat 

leadni. Az országos részvételi arány 13,2 %-os volt, ezzel szemben a Vas megyei 

majdnem 25%-ot ért el. Jelölő szervezetek, gazdaszervezetek tehettek listás 

javaslatokat és a Mezőgazdasági Termelők Szövetsége kilenc megyében tudott listát 

állítani, a MAGOSZ pedig az ország összes megyéjében. Vas megyében egy lista 

volt. Ismertette a szervezet felépítését, tisztségviselőit. Elmondta, hogy a korábbi 15 

helyett 9 osztályban működik a szakmai munka. A megyében a hagyományos 

feladatokon túl speciális ismereteket és szakmai támogatást is nyújtanak a 

gazdálkodók részére. Példaként említi a Búzatermelési Versenyt, ami már három 

alkalommal került megrendezésre. A versennyel bebizonyosodott, hogy a magyar 

gazdák is képesek világszínvonalon termelni. Bemutatja a 2017-es eredményeket. 

Két kategóriában hirdettek eredményt, étkezési kategóriában 9,58 tonnás 

hektáronkénti átlagterméssel lehetett nyerni, takarmány kategóriában pedig 

meghaladták a 10 tonnát.  A tavaly évi megyei őszi búza átlagtermés 5,5 tonna volt, 

az országos átlagtermés pedig 5,22. A termelésben átalakult a fajtahasználat, nőtt a 

fémzárolt vetőmag felhasználás, intenzívebb növényvédelem és javuló műtrágya 

felhasználás jellemezte. Tavaly februárban Sárváron az országban másodikként 

átadták a NAK Szolgáltató Központot. Legnagyobb kihívás számukra a termelők 

megszólítása és elérése. Életre hívták a Vasi Aktuális című kiadványt, amelyben 

olyan ismereteket és lehetőségeket próbálnak bemutatni a gazdálkodóknak, amivel 

jobb eredményeket, és ez által nagyobb árbevételt tudnak elérni. Szemléletváltás, 

szemléletformálás a cél. Tájékoztatást adott az Igazgatóság létszámáról és 

feladatairól. A megyében Körmenden és Sárváron található körzetközpont, ahol a 

csütörtöki nap kivételével található kolléga. A falugazdász hálózat 18 főből áll. A 

legtöbb feladat az őstermelői ügyintézéssel van. A megyében nyolcezer körül van az 

őstermelők száma. Emellett az egységes kérelmek kiadása jelenti a legtöbb munkát. 
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Feladatuk továbbá betakarítási jelentések, nitrát jelentések, állapot minősítések 

készítése, kárenyhítés, származási bizonyítvány kiállítás, termelői piac működtetése. 

Említést tett a JÉGER programról. A szakképzés kapcsán elmondta, hogy kevés 

fiatal érdeklődik az agrár- és élelmiszeripai szakmák iránt. Tavaly évben két 

helyszínre szerveztek látogatás 7-8. osztályos tanulók részre, amely programokat az 

idei évben is folytatni kívánnak.  

Fehér László frakcióvezető érdeklődött a jégkár mentesítő rendszer működéséről és a 

telepített helyszínekről. 

 

Rába Kálmán képviselő hozzászólásában elmondta, hogy az Agrárgazdasági Kamara 

érdekképviseleti szervezetként a kis és közepes gazdálkodók tanácsadását, 

érdekképviseletét látja el. Aggályosnak látja, hogy a tisztújítás során csak egy listára 

lehetett szavazni.  

 

(Básthy Béla közben elhagyta a tanácskozó termet.) 

 

Őri Aliz igazgató a kérdésekre reagálva elmondta, hogy 39 helyszínen került telepítésre a 

jégkár mentesítő rendszer, ezekre vonatkozó adatok nyilvánosak. A helyszínek 

pályázat keretében kerültek kiválasztásra. 10x10 kilométeres hálózat négyzetrács 

pontjait határozták meg, amelyekhez legközelebb eső helyszíneket és kezelőket 

kerestek. Többségében magánszemélyek udvarán, gazdálkodók telephelyén 

találhatóak ezek a generátorok. Rába Kálmán hozzászólására reagálva elmondta, 

hogy az érdekképviseleti szerv a MAGOSZ, a kamara pedig köztestületként 

működik. A céljuk, természetesen, hogy minden kamarai tagot kiszolgáljanak a 

lehető legjobban. Lista állítására lehetőség volt, ahogy a MOSZ élt is vele kilenc 

megyében. Vas megyében ez nem történt meg. A kamarai tagdíjak törvényi 

felhatalmazás alapján a NAV segítségével hajthatók be. A tisztújító választás 25%-os 

részvételi aránya azt mutatja a számukra, hogy az elmúlt évek során elkezdett 

szakmai munkát végezzék továbbra is.  

 

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

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A testület 10 igen szavazattal és 2 tartózkodással a következő határozatot hozza: 

 

41/2018. (V. 25.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vas megyei munkájáról szóló 

tájékoztatót köszönettel tudomásul veszi. 
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A 6. tárgysorozat tárgyalása 

Előterjesztés a Szlovénia - Magyarország Interreg V-A Programban a 2. 

prioritási tengelyre benyújtásra kerülő projekt önerejének biztosításáról 

 

Nagy Gábor, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke hozzászólásában elmondta, hogy az 

előterjesztéshez módosító javaslatot kíván tenni a Pénzügyi Bizottság. A határon 

átnyúló projekt célja, hogy a foglalkoztatotti szerepvállalással, tapasztalatcserével is 

hozzájáruljon a projektben résztvevő intézmények teljesítménynöveléséhez. Az 1 fő 

bérköltségének elszámolására nyújt lehetőséget a program és további 

többletköltséggel nem jár a Hivatal számára. Az előterjesztéshez azt a módosítást 

javasolja a Bizottság, hogy az önerő mértéke 10 000 Euro összegben kerüljön 

meghatározásra, mivel várhatóan az 5 000 Euro mértéket át fogja lépni. Kéri a 

javaslat elfogadását.  

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

határozati javaslatot.   

 

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

 

42/2018. (V. 25.) számú határozat 

 

A Közgyűlés  

 

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

nyújtson be a SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG INTERREG V-A PROGRAMBA 

a 2. PRIORITÁSI TENGELYRE (EGYÜTTMŰKÖDŐ RÉGIÓ)   

b.) a legfeljebb 10.000, Euro összegű önerőt a 2019. évi költségvetésében biztosítja. 

c.) felhatalmazza a Hivatal vezetőjét, hogy a projekt végleges költségvetéséhez igazítsa az 

önerő összegét. 

 

Felelős:  megyei jegyző  

Határidő:  azonnal 

 

A 7. tárgysorozat tárgyalása 

Közösségi célú alapítványok támogatása 

 

Tausz István képviselő érdeklődött, hogy az előterjesztésben szereplő programok milyen 

helyszíneken valósulnak meg.  

Majthényi László, a közgyűlés elnöke a kérdésre elmondta, hogy a Textilművészeti 

Triennálé megvalósítási helyszíne a szombathelyi Képtár. Az előterjesztés második 



10 

 

tárgyát képező megvalósítási helyszín megválaszolásához 5 perc szünetet rendelt el 

11.38 órakor. 

 

Az ülés 11.40 órakor folytatódott.  

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke elmondta, hogy Iskolakert-Tündérkert megvalósítási 

helyszíne Répcelak. További kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot.  Jelezte, hogy ennél a napirendnél nem szavaz. 

 

A testület 11 igen szavazattal meghozza a következő határozatot: 

 

 

43/2018. (V. 25.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

 

1. a Kulturális Alapítvány a Textilművészetért részére a 6. Textilművészeti Triennálé 

megrendezéséhez 100.000,- Ft, az Egészséges Gyermekeinkért Alapítvány részére az 

Iskolakert-Tündérkert megvalósításához, illetve a régi harangláb harangjának 

felújításához  50.000,- Ft támogatást biztosít.   

 

2. Felkéri elnökét a támogatási szerződések aláírására.  

 

Felelős:  közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

(Básthy Béla visszaérkezett a tanácskozó terembe.) 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke 11.41 órakor zárt ülés tartását rendeli el és az ülés 

vezetését átadja dr. Kondora Bálintnak, a közgyűlés alelnökének a 8. tárgysorozat 

tárgyalására. A nyílt ülést egyidejűleg berekeszti. 
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A zárt ülés döntései az alábbiak: 

 

44/2018. (V. 25.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 

díjazásáról és egyéb juttatásairól, támogatásairól szóló 4/2014. (IV. 28.) önkormányzati 

rendelete 3. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint kiválónak értékeli Majthényi László 

közgyűlési elnök teljesítményét, és a Rendelet 3§ (1) b) pontjában meghatározott üdülési 

támogatás megfizetését a 3.§ (3) bekezdés szerint részére 120.000 forint összegben 

engedélyezi. 

 

Felelős: megyei jegyző 

Határidő: 2018. június 30. 

 

Kmf. 

 

 

 

 

Dr. Balázsy Péter Majthényi László 

megyei jegyző a megyei közgyűlés elnöke 
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Melléklet 

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

5/2018. (V.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

Vas Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 14.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

 

1. § 

 

Vas Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.14.) önkormányzati 

rendeletének 6. melléklete helyébe e rendelet Melléklete lép. 

 

2. § 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

 

Szombathely, 2018. május 25. 

 

 

 

 

Dr. Balázsy Péter  

 

Majthényi László  

megyei jegyző közgyűlés elnöke 

 
 

 

 

A rendelet kihirdetve:  

 

Szombathely, 2018. május 28. 

 

 Dr. Balázsy Péter  

 megyei jegyző  

 


