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Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2018. július 6-án aMegyeháza Dísztermében 10.00 őrátőI
megtartott nyílt üléséről

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

közgytílés alelnökei, Bálint András, Básthy Béla, Fehér LászIő István, Gagyi
Levente, Lábodi Gábor' Dr. Németh Kálmán, Nagy Gábor, Pajor András, Rába
Kálmán, Szabó Lajos, Szt1értő LászIő, Tausz István Béla közgyűlési tagok'
Debreceni Győző adathá|őzati főosztályvezető,Kotmányzati Informatikai Fejlesztési
Ügynökség (2. tárgysorozatnál), Kiss Zsoltné megyei vezető védőnő (a 4.

tárgysorozatnáI).

Tanácskozási ioggal vannak ielen: dr. Balázsy Péter megyei jegyző, dr. Stankovits György
me gyei alj e gy ző, P o 1 gár András területfej lesztési csoportvezető.

Egvéb résztvevők: Vas Megyei ÖnkormányzatnáI nyári diákmunka programban résztvevők,
Bükiné Feiner Mónika szervezési munkatárs, jegyzőkönyvvezető, Cser Andrea
hangfelvételkészito, Vörös Lászlő informatikus és a média tudósítói.

Napirend előtt:

Majthényi Lász|ő,, a közgyűlés elnöke a megye szignáIjának meghallgatása után üdvözli a
közgyílés tagjait és a résztvevőket. Megállapítja, hogy 15 fo képviselő jelen van, így
az ülés batátrozatképes' S aZ ülést megnyitja. Szót ad Marton Ferenc alelnöknek
napirend előtti felszólalásra.

Marton Ferenc, a ktizgyűlési alelnöke tájékoztatta a testületet Vajdahunyad megyei
kapcsolatokról, amely egy újabb szakaszához érkezett Ikervár Martinesd
településsel testvértelepülési együttműködési megállapodást írt alá. Ez azért bír
nagy jelentőséggel, mert amíg amagyarság áItalában 5%o alatt van, addig Martinesd
egyik településré sze magyar.
Tájékoztatást adott tovabbá Lőzsttrd településen folyó munkálatokról. Lakossága
200 fő, ebből 100 fo magyar. Megyei összefogással próbálnak segíteni a
településen. Köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a programban részt vesznek. A
Megyei Közgyílés és Elnök itr tátrnogatásával önkéntes alapon szakemberek
(festők, vízvezeték-szerelők, kőművesek) dolgoznak kint immár egy hete két
helyszínen: Déván asztalosipari munkákat végeznek, bútorok áIlítanak helyre,
parkettáznak tantermekben; a vajdahunyadi Magyar Házban pedig vízvezeték-
szerelők és festők dolgoznak. Egy hónappal ezelőtt szintén a megyei közgyűlés
támogatásával20 db ágyat száIlítottak ki. A felújítási munkálatok célja egy szép és
modern szálláshely kialakítása, ahol a Határtalanul program keretében érkező
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látogatókat a helyiek el tudják szállásolni. Jövő héten további 20 db matracot
visznek ki, valamint ágyneműt, amelyet egy halastói vállalkoző ajánlott fel.

MajthényÍ Lász|ő, a közgyűlés elnöke megköszönte a tájékoztatást és szavaztat az iJ,lés
térgysorozatárő|.

A testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következőhatározatot:

47 l 2018. NII. 06.| számu határ ozat

A Vas Megyei Közgyűlés az ülés tétrgysorozatát az alábbiak szerint állapítja meg:

Nyílt ülés keretében tárgya|ja:

1. Beszámoló a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről és
dontésekről

2. Tájékoztatő a Digitális Jólét Programról
3. Beszámoló a Vas Megyei Értektar Bizottság 2018. első felévi tevékenységéről
4. A TÁMOP 6.I.4 azonosítószámú ,,Koragyermekkori (0-7) év program'' elnevezésű

támogatási projekten alapuló, a 0-7 éves gyermekek egészséges életkezdetének és
sikere s i skol akezdé s ének V as me gyei védőnői tap asztalatai

5. Tqékoztatő a Vas Megyei Turizmus Szövetség 2017. évi és 2018. I. félévi
tevékenységéről, továbbá tervezett további célkitűzéseiről

6. Előterjesztés a ToP-l.2.1-15-VS1-2016-00002 projektben keletkezett támogatási
maradvány konzorciumi partner részere val'ő átadásáről

Zárt i|és keretében tfu gy alja:

7 ' Elismerő oklevelek adományozása
8' Vas Megye Díszpolgára elismero cím adományozása

Az !. tárwsorozat tárgya|álsa

Beszámoló a közgyűlés legutóbbi ülése ótatőrtént fontosabb eseményekről és
döntésekről

(Az előterjesztés az tilés előtt került kiosztásra.)

Majthényi Lász|ő, a közgyűlés elnöke kérdés, hozzászőlás nem lévén szavazásra bocsátja a
határ o zati j av as l atot.

A testület 15 igen szavazattal. egyhangúlag meghozza a következőhatátozatot:



48/2018. (V[. 06.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés a legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről, döntésekről'
készített beszámolót tudomásul veszi.

(Gagyi Levente elhagyta atanácskozó termet.)

A 2. tárgvsorozat tárgyalása
Tájékoztató a Digitális Jólét Programról

Debreceni eyut; főosztálywezető szőbeli kiegészítéstfnzaz előterjesztéshez.Tájékoztatjaa
testületet arról, hogy a Szupergyors internet egy Európai Uniós célkitűzés. A Digitális
Menetrendben fogalmazódott meg az aZ elvárás, hogy valamennyi tagállan tegye
lehetővé minden állampolgára számáta legkésőbb 2020-ig egy minimálisan 30
Mbps-es internet elérés hozzáférésének a lehetőségét. Mindennapi életünkben egyre
inkább beszivárog a digitális megoldások sokasága, ezáItal válunk információs
társadalommá, ez pedig alapjaiban kívánja meg a háIőzati kapcsolatokat. A Digitális
Menetrendet ahazaijogalkotás is magáévá tette, és a Nemzeti Infokommunikációs
Stratégiában már 20l4-ben beépültek ezek a célok, majd 2014 tavaszítn született egy
kormányhatározat arról, hogy Magyarország nem a 2020-as eredeti céldátumot,
hanem 2018 év végéig kívánja megvalósítani a 30 Mbps-es lefedettséget. Ezt
követően megszületett a Digitális Nemzet Fejlesztéséről szóló kormányhatározat és
ez alapította meg 2014 novemberében a Szupergyors Internet Programot. A program
egy olyan uniós támogatás a hírközlésipari szolgáltatóknak, amely a megvalósított
fejlesztések eredményét (eszközöket,hálőzatokat, optikai kabeleket) ahirköz|ésipari
szolgáltatők tulajdonábanhagyja' Bemutatja a program felépítését. 2014 év végén
megtörtént annak felmérése, hogy mennyi háztartást érint a 30 Mbps való
lefedetlenség. Szolgáltatói önbevallással gy.rijtötték össze az adatokat amelynek
eredménye, hogy kb. 1 milliő hé.ztartás a 3,4 mtllrióból nem volt képes a 30 Mbps
internet előfizetésre. Összeállításra került egy nagyvonalú stratégiai terv, amely
alapján kiszámolták minden egyes jénásra, hogy mi az, amit meg kell építenie a
szoIgáItatőknak. A tervek alapján történő üzleti modellezés tette lehetővé' hogy
megállapítsák, mennyi állami támogatás nffitható 1-1 járás kiépítéséhez. MaJd
következett a páIyéutatás. Jelenleg kivitelezés szakaszáhan tartanak. A folyamatot
egy Hálőzat Fejlesztést Támogató Monitoring rendszer (HTMR) támogatta. A
program ütemterve három részte bontható, ezen belül elkülönülnek az önerős
fejlesztések valamint a pályázattal támogatottak. A teljes program megvalósítása a
pályázők önerejével egyutt meghaladja a 150 milliárdot. Bemutatta a Vas megyei
pillanatnyi helyzetet. A hét járásból Szombathely és Kőszeg valamint Sárvár áIl az
élen a megvalósításban. A többi járásban atewezés van folyamatban.

(Rába Kálmán elhagyta a tanácskozótermet.)

Majthényi Lász|ő, a kozgyti|és elnöke megköszönte a tájékoztatőt és kérdés, hozzászőlás
nem lévén szav azásr a b o cs átj a a határ ozati j avasl atot.



A testület 13 igen szavazaÍtal, egyhangúlag meghozza a következőhatározatot:

49 l 2018. NII. 0 6.\ számu határ ozat

A Vas Megyei Közgyűlés Digitális Jólét Programról szóló tájékoztatőt köszönettel tudomásul
veszi.

A 3. tárgvsorozat tárgvalása

Beszánioló a Vas Megyei Értéktár Bizottság 2018. első félévi tevékenységéről

Tausz István Béla, a Vas Megyei Értéktár Bizottság elnöke a kiküldött tájékoztatő
anyaghoz kiegészítéseként köszönetét fejezte ki dr. Balázsy Péter jegyző úrnak, hogy
a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal facebook oldalán az utóbbi két évben
felvállalták a Vas megyei értékek népszenísítését. Valószínuleg ez jőval nagyobb
közönséget ér el, mint minden eddigi kiadványuk és rendezvényuk.

Majthényi Lászlő, a közgyíilés elnöke kérdés, hozzásző|áS nem lévén szavazásra bocsátja a
határ o zati j av as 1 atot.

A testület 13 igen szavazattaI, egyhangúlag meghozza a következőhatározatot:

50/2018. (V[. 06.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Értéktar Bizottság 2018. első félévi tevékenységéről
szóló beszámolót köszönettel tudomásul veszi.

A 4. tárgvsorozat tárgvalása

A TÁMOP 6.l.4 azonosítószámú,,Koragyermekkori (0-7) év program'' elnevezésű
támogatási projekten alapuló, a 0-7 éves gyermekek egészséges életkezdetének és sikeres

iskolakezdésének Vas megyei védőnői tapasztalatai

Majthényi Lászlő, a közgyűlés elniike felkéri Kiss Zsoltné megyei vezetó védőnőt szóbeli
kiegészítőj ének megtartásár a.



(Ráb a Kálmán v ísszaérkezett a tanácskozóteremb e. )

Kiss Zsoltné megyei vezető védőnő szóbeli tájékoúatojában ismertette az előterjesztés
anyagát. A TÁMOP-6.1'4 program célja, hogy aO-7 év koru gyermekek egészséges
életkezdetét segítse, illetve a sikeres iskolakezdést támogassa' ezen kivi| az
egészségügyi ellátásban és a szociális ellátásban dolgozók közötti kapcsolattartást,
kommunikációt segíti elő. Az elmúlt évek különfele problémákra hívták fel a
figyelmet. Egyrészt gyermektragédiák történtek az országban, és szükségessé vált
bizonyos rizikófaktorok kiszűrése. Ezen kívül a kora gyermekkorban fejlődési
elakadások jelentkeznek, ezért elengedhetetlen ezeknek a minél előbbi kiszűrése és a
gyermekek fejlesztésének a megkezdése. Fontossá váÍt a szakdolgozók közötti
együttműködés elősegítése, ugyanis l992-től szabad orvos választás van
Magyarországon, aminek következtében egy orvos I0, 20 vagy 30 védőnővel is
dolgozhat együtt. Egyenlőtlenségeket is tapasztalhatók, ami a foldrajzi helyzet és a
szociális háttér miatt volt, amit szintén rendezni kellett. Tovabbá fontos a 0-7 éves
gyermekek szüleinek a kompetencia fejlesztése, felelősségérzetük fokozása. A
felvázolt helyzet orvoslására indult el a tÁIrrtop-6.I.4 program. Bemutatja a
progIam megvalósulását. 2012 áprilisában felmérés törtónt Vas megyében és az
ország összes védőnői körzetében' hogy részt vennének-e a védonők egy ilyen
programban. 2013 januarjában indult el a progÍam első feladata, ahol is
feltérképezték azokat a jó gyakorlatokat' amit eddig az alapellátásban haszná|tak,
végeztek a szakemberek, de országosan nem ismertek. Három téma volt
meghatározva, együttműködés - kommunikáció' szakmai tevékenység illetve
dokumentáció, minőségirényítás. A pályázatokat 2013. június I3-án a védőnők
napján ismertették. 2013 áprilisában volt a pályaelhagyó és pályára visszatémi
szándékoző védőnők programja. Ebben az időszah'ban Vas megyében 8 betöltetlen
védőnői állás volt, melyből kettő jelenleg sincs betöltve. A pályara visszatérni
szándékozők közül a megyében 3 védőnő vett részt a programban.2073 júliusában
egységes védőnői adatbázís jött létre a kapcsolattartás megkönnyítése érdekében.
[Jgyanekkor attitűd és idomérleg-vizsgálat zaj|ott, arrti azért kiemelten fontos' mert
országosan két megyét érintett: Baranya megyét' ahol 40 védőnő vett részt, a másik
pedig Vas megye z8 fő részvételével. Minden védőnő három családdal vette fel a
kapcsolatot, a családok kiválasztásánál a gyerekek életkora számított. A
gyermekekről fejlodési lapot állítottak ki, a szülők attitűd kérdőívet töltöttek' a
védőnőknek pedig munkaidőmérleg és szakember attitűd kérdőívet kellett kitolteni.
Zol4-ben a rizikő kérdőívek további tesztelése zajlott. 2015 februátrjaban indult el a
születés ér1esítő rendszer. Jelentősége abban á11, hogy a szülészeti osztáIy védőnői a
gyermek megszületése után azorntal tudnak adatok szolgáItatni a területi védőnők és
orvosok szitmára. A program keretében téma specifikus és szakma specifikus
rendezvények zajlottak. A program eredményeként a védőnők jelenleg 45Yo-kal több
szűrést végeznek' mint2017 év elején, ugyanis új korcsoportok kerültek bevezetésre.
Szakmai kézikönyvek kerültek összeállításra illetve két új honlapot alkottak.

Lábodi Gábor képviselő hozzészőlásában elmondta' olyan aggasztő jelenség tapaszta|hatő,
hogy évről-évre egyre több gyermeket tartanak vissza pszichológiai szakvélemény
alapján az ővod[han, nem kezdhetik el az iskolát. Példaként említi Szentgotthárdot,
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aho| az idei évben 24 gyermeket tartottak vissza' ami gyakorlatilag egy osztély
elmaradását jelenti. Érdeklődött, hogyan lehetne ezt a folyamatot megszakítani.

Kiss Zsoltné megyei vezető védőnő válaszul elmondta, hogy célszerű lenne a gyermekeket
folyamatosan szűrni, nemcsak védőnői résztől, hanem az ővodapedagógusok részéről
is, amikor az elakadást észlelik, azonnal elkezdeni a fejlesztést. Ehhez szakemberek
kellenek, azorlban nincs informáciőja, mennyi fejlesztőpedagógus á11 rendelkezésre
az ővodákban.

Majthényi Lász|ő, a közgyűlés elnöke kérdés, hozzászőláS nem lévén szavazásta bocsátja a
határ o zati j av asl atot.

A testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következőhaténozatot:

51/2018. (VII. 06.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés a rÁvop o.t.+
program'' elnevezésű támogatási projekten
életkezdetének és sikeres iskolakezdésének
tájékoztatőt köszönettel tudomásul veszi.

azonosítószámú,'Koragyermekkori (0-7) év
alapuló, a 0-] éves gyermekek egészséges
Vas megyei védőnői tapasztalatairől szőIő

Az 5. tárgvsorozat tárgvalása

Tájékoztató a Vas Megyei Turizmus Szövetség 201.7. évi és 2018.I. félévi
tevékenységéről, továbbá terv ezett további célkitűzéseiről

Majthényi LászIő, a közgyűlés elnöke felkéri dr. Kondora Bálintot, a Vas Megyei Turizmus
S zövetsé g elnökét szóbeli kie gé szítőj ének megtart ás itr a.

dr. Kondora Bálint elnök szóbeli kiegészítésében a szövetség tevékenységével kapcsolatos
alapadatokat oszt meg. Elmondta' hogy 2017. évben az előrejelzésekben I627 000
vendégéjszaka szám szerepelt a megyére vonatkozóan' a végső szám ezzel szemben
1 65ó 000 lett. A 2016. évhez képest ez a szám 6,6Yo-os növekedést jelent, ami ugyan
az orszétgos átlaghoz képest alacsonyabb számot jelent, de Budapest nélkül így is a
második leglátogatottabb megye. Egyedül Zala megye rendelkezik magasabb
adatokkal. A 2018 I. negyedéves adatai már rendelkezésre állnak, itt hasonló poziliv
tendencia tapasztúhatő és várhatőan elérik a 1 750 000 vendégéjszakát. A
tagszervezeteket tekintve jelentős vá|tozás nem történt' a sporthorgászok
szövetségével bővült atagi lista. A szervezetek továbbra is aktívan vesznek tészt a
munkában. Ismertette a szövetség tevékenységét.2017-ben új arculatot alakítottak
ki, illetve aktívabb jelenlétet kívánnak elérni mind az online mind pedig az offtine
felületeken. Folyamatos egyeztetíő forumokat tartottak' számos kiállításon,
fesztiválon vettek részt. Bemutatta a szövetség új logoját, valamint új honlapot
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alakítottak ki rvww.visitvas.hu elérhetőséggel. Ezen a honlapon az összes kapcsolat
megtalálhatő, a tagszervezetek által megjelenített tartalom érhető el. Elindult a
facebook oldaluk, a statisztikák heti 2-3 ezres elérést mutatnak. Megujult az atcula!
roll-up készült.
Felsorolta a 20I8-ban tewezett progÍam megjelenéseket. Ezeken a programokon a
látogatókat a megye egyéb attrakcióiról informálják. Indítottak egy megye totót' ahol
a nap végén furdős családi belépőket sorsolnak a kitöltok között, a fődíj pedig egy
családi nyaralás. Tag1aik részéte online marketingstratégiál<ról képzést szerveztek,
valamint tanulmányúton vettek részt a Balaton-felvidéken. Az arculat kialakítására,
képzések lebonyolítására és a tanulmányút megszervezésére páIyázati fonás állt
rendelkezésükre.
Ismertette a jövőbeni célkitűzéseket. Legnagyobb kérdés számukra az elérendő
célpiac kijelölése' Működésükkel elsősorban a megyei lakosságot kívánják elérni,
hiszen nem feltétlenül ismerik aZ itt élők a megyéjüket, ezzel is
rendezvénylátogatottságot kívánjak erősíteni. Komolyabb marketingtevékenység
folytatásához egyéb támogatás szükséges. Tagszervezeteik is felismerték, hogy
érdemes többet áldozni a marketing tevékenységre, és térségi marketinget folyatni'
valamint a megyére egy egységes program kínálatot kialakítani. EzeI<hez viszont
forrás szükséges. Elmondta, ha a vendégéjszakák lYo-ának megfelelő összeget erre
lehetne fordítani, azl<b. 10 millió forintot jelentene. Tovabbi cóljuk a tartózkodási
idő növelése' Jellemzően 3 napos' tehát hosszú hétvégés tartőzkodás jellemző a
megyére. Ha van programkínálat és 0,5 nappal sikerülne aZ itt tartózkodást
megemelni, akkor elérhető lenne a 2 milliós vendégéjszaka szám, ami I32 millió
forint bevételt jelenthet a megyének. Ebben segíthet az aktiv marketing. Példaként
emeli ki Steiermark honlapját' ahol hálőzatos, át|átható kínáIattal,
kedvezményrendszerrel jelennek meg. Tovabbá fontos lenne a szálláshely
kapacitások növelése. Sárvár példqa mutatja' hogy nagy szállodák működtetésével
lehet előrelépni' Legfobb céljuk továbbra is a kiemelt desztinációként való működés'
és Vas megye komplex turisztikai egységként való kezelése.

Majthényi Lász|ő, a ktizgyűlés elnöke további kérdés, hozzászőlás nem lévén szavazásra
bo csátj a a határ ozati j avaslatot.

A testület 14 igen szavazatÍal, egyhangúlag a következőhatározaÍothozza:

52 / 2018. (\1I. 06.| szállnű határ ozat

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Turizmus Szövetség 2017. évi és 2018. I. félévi
tevókenységéről, továbbá tervezett további célkitűzéseiről szóló tájékoztatőt köszönettel
tudomásul veszi.
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A 6. tárgysorozat tárgvalása

Előterjesztés a ToP-1.2.1-15-vS1-2016-00002 projektben keletkezetttámogatási
maradvány konzorciumi partner részére való átadásáról

Majthényi Lász|ő' a közgyűlés elnöke kérdés, hozzászőIáS nem lévén szavazásta bocsátja a

hatfuozattjavaslatot.

A testület 14 igen szavazattal, egyhangúlagmeghozza a következőhatátozatot:

53/2018. (VII. 06.) számú határozat

A Közgyűlés
1. a ToP-1.2.1-15-VS1-201ó-00002 azonositőszámu, Kerékpáros turizmus fejlesztése
Vas megyében projektben az épitési benlházás során keletkezett 3.902.5]0,- Ft összegű
maradvány S árvár Váro s Önkormán yzata számár a v aIő átadásábo z hozzáj áruI.
2. fe|hatalmazza Elnökét, hogy atámogatás átadásához szükséges Támogatási Szerződés
módo sítási kérelmének b enffi tás ár a és aláÍr ásár a.

Felelős: a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

Majthényi LászI'ő, a közgyűlés elnöke, a 7. és 8. tárgysorozatok tárgyalására zárt ülés
tartását rendeli eI I0.46 órakor.

A zárt ülés döntései az alábbiak:

5412018. (VII. 06.) számú határozat

A közgyílés

o a Szentgotthárdi Nyugdíjas Klub fennállásának 50.'
o a Pannon Novum Kft. alapitásának 10.,
. a Vulcano Energia megalakulásának 10',
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o a JánosháziSzentlmre Általános Iskola működésének25',
o a Kanona Band megalakulásának20.,
. a Sárvári oratórikus Kórus fennállásának 5. évfordulója alkalmából utólagos

jóváhagyással
o a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége alapitásának 25 . és
o a Vas Megyei Állatorvostan Hallgatók Tolnay Sándor Klubja megalakulásának 35.

évfordulój a alkalmából
jubileumi elismerő oklevelet adományoz'

Felelős : a közgyúIés elnöke
Határidő: a jubileumi évfordulók napja

55/2018. íVII. 06.) számú határozat

A megyei közgyűlés a

,,VAs MEGYE oÍszporcÁRl' címet

PRoF.DR. xÁsr,nn MIKLÓS

részéte adományozza, és megbizza elnökét a kitüntető cím átadásával.

Felelős : a közgyulés elnöke
Határidő: 2018. augusztus 18.

Kmf.
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Majthén}i Lászlő
a megyei közgyűlés elnöke
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Dr. Balázsy


