
A Vas Megyei Közgyűlés 2016. szeptember 30-i ülésének határozatai 

 

 

 

56/2016. (IX. 30.) számú határozat 

 

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

1. Tájékoztató a megyei felsőoktatás helyzetéről 

2. Beszámoló a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről 

3. A Vas Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása 

4. Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló rendelet megalkotásáról 

5. Tájékoztató a társasági adóból eddig a megyében megvalósított látványsportágakat 

érintő fejlesztésekről 

6. Beszámoló a TOP aktualitásairól 

7. Előterjesztés a Vas megye és Komárom-Esztergom megye között kötendő forráscserére 

vonatkozó megállapodásról 

8. A Vas Megyei Integrált Területi Program 2016. évi felülvizsgálatáról 

9. Beszámoló a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról 

10. A Vas Megyei Közgyűlés elnökének teljesítményértékelése 

11. Alapítványi támogatásokról 

12. A TRFC/NYD/t/1800024/2005 számú támogatási szerződés vissza nem térítendő 

támogatásának a – Kedvezményezett súlyos szerződésszegése miatt – visszavonásáról 

13. A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 2016. október 23-a alkalmából 

adományozandó megyei kitüntetések, elismerések adományozásáról 

14. Elismerő oklevelek adományozásáról 

 

 

 

57/2016. (IX. 30.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a megyei felsőoktatás helyzetéről szóló tájékoztatót – a szóbeli 

kiegészítéssel együtt – köszönettel elfogadja. 

 

 

 

 



58/2016. (IX. 30.) számú határozat 

 

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

készített beszámolót tudomásul veszi. 

 

 

 

59/2016. (IX. 30.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a társasági adóból eddig a megyében megvalósított 

látványsportágakat érintő fejlesztésekről szóló tájékoztatót – a szóbeli kiegészítéssel együtt – 

köszönettel elfogadja. 

 

 

 

60/2016. (IX. 30.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a TOP aktualitásairól szóló beszámolót az előterjesztésnek 

megfelelően fogadja. 

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:      azonnal 

 

 

 

61/2016. (IX. 30.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés jóváhagyja a megállapodást Komárom – Esztergom Megye 

Önkormányzatával a forráscseréről a - melléklet alapján - és javasolja az ITP módosítását a 

benne foglaltaknak megfelelően. 

 

Felelős:          Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

Határidő:       azonnal 



 

62/2016. (IX. 30.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Integrált Területi Program módosítását - az 

előterjesztésnek megfelelően - elfogadja. 

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:       azonnal 

 

 

 

63/2016. (IX. 30.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról szóló 

jegyzői beszámolót – az előterjesztésnek és mellékletének megfelelően - elfogadja. 

 

Felelős:          dr. Balázsy Péter megyei jegyző 

Határidő:      azonnal 

 

 

 

64/2016. (IX. 30.) 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:          a megyei jegyző 

Határidő:      2016. október 15. 

 

 

 

65/2016. (IX. 30.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés  

 



1. az elnöki keret terhére a Savaria University Press Alapítvány részére a Láng Gusztáv 

irodalomtörténész életútját bemutató bibliográfia-füzet megjelentéséhez 50.000,- Ft 

támogatást biztosít.  

 

2.  Felkéri elnökét a támogatási szerződések aláírására.  

 

Felelős:  közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

66/2016. (IX. 30.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés, mint a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 

jogutódja,  

 

az Országos Kutatási és Szaktanácsadó Intézet Nonprofit Zrt. 1111 Budapest, Lágymányosi 

utca 12. fszt. 2. (a továbbiakban: Kedvezményezett) részére 2005.08.03-án odaítélt 

50.000.000,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatást a Kedvezményezett súlyos 

szerződésszegése miatt visszavonja. 

 

Indokolás 

 

Kedvezményezett 2006.01.10-én TRFC/NYD/t/1800024/2005 számon támogatási 

szerződést kötött a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanáccsal. A támogatási 

szerződésben Kedvezményezett arra vállalt kötelezettséget, hogy a Terület- és 

Régiófejlesztési Célelőirányzatból (továbbiakban: célelőirányzat) jóváhagyott 

50.000.000,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatás segítségével 9942 Szalafő, 

Templomszer 22/b, hrsz.: 416 telephelyén megvalósítja a Nyugat-dunántúli Regionális 

Tejfeldolgozó és Innovációs Központ létesítése tárgyú projektet és a beruházással 

létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti célnak megfelelően 5 évig 

folyamatosan fenntartja és működteti, a célelőirányzatból támogatott vagyont csak a 

támogatási döntést hozó előzetes jóváhagyásával és a jelen szerződésben rögzített 

kötelezettségek más által történő átvállalásával idegeníti el vagy adja bérbe, illetve 

biztosítja a Magyar Államkincstár és az ellenőrzésre jogosult szervek ellenőrzési jogait. 

 



A projekt megvalósítása során a Kedvezményezett 50.000.000,-Ft állami támogatást 

vett igénybe a célelőirányzatból, mely összeg jogtalan igénybevételnek minősül az 

alábbiak miatt. 

 

Megállapítást nyert, hogy Támogatott a 2012.07.30-án kelt Adásvételi szerződés alapján 

a támogatás igénybevételével megvalósított Szalafő belterület 416. hrsz. alatt 

nyilvántartott tejfeldolgozó és sajtkészítő központot a Balaskó Kft. részére elidegenítette. 

A támogatási szerződés 10.) b) pontjában rögzítettek szerinti elidegenítéshez szükséges 

előzetes hozzájárulást a döntéshozónál nem kezdeményezte. Ezzel megsértette a 90/2004. 

(IV.25.) Kormányrendelet 15. § (1) bekezdésében foglaltakat, mely szerint: „A 

célelőirányzatból támogatott beruházással létrehozott vagyon a támogatási szerződésben 

meghatározott kötelezettségvállalás időpontjáig csak a támogatási döntést  hozó előzetes 

jóváhagyásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve használatba.” 

 

 

A támogatási szerződés 10.) b) pontjára hivatkozva a Kedvezményezett visszavonásból 

adódó fizetési kötelezettsége a támogatásként felvett 50.000.000,-Ft  összeg és annak a 

támogatás igénybevétele napjától, azaz 2006.08.21. napjától 2013.11.11. napjáig – a 

visszavonáskor érvényes jegybanki alapkamat mértékével számított – 3.129.563,-Ft 

összegű kamata, összesen 53.129.563,-Ft azaz Ötvenhárommillió-

százhuszonkilencezer-ötszázhatvanhárom Ft, melyet a támogatás visszavonásáról szóló 

értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell megfizetnie a Magyar 

Államkincstár 10032000-01720275-00000000 számú „Területfejlesztési Alaptól átvett 

feladatok” elnevezésű számlára. 

 

A fenti határidő lejártát követő teljesítés a határidőtől a befizetés napjáig terjedő 

időszakra a teljes fennálló tartozás összegére késedelmi kamat felszámítását, a nem 

teljesítés pedig a követelés érvényesítésre jogi eljárást von maga után. 

 

A támogatás visszavonásával egyidejűleg a szerződésben és az 1. sz mellékletében előírt 

kötelezettségek teljesítése alól mentesül, csak visszafizetési kötelezettsége áll fenn.  

 

Felelős: Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 



67/2016. (IX. 30.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 2016. október 23-a alkalmából: 

  

„BATTHYÁNY LAJOS -Vas Megyéért Életmű Díj”-at      

Babati Zoltán János, a Babati és Társa Kft. ügyvezető igazgatója  

 

„SZÉLL KÁLMÁN Díj”-at   

Dr. Kiss Julianna, a Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője                                                                                 

 

„VAS MEGYE BERZSENYI DÁNIEL Díja”-t     

Varga Albin, a Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója  

 

„MARKUSOVSZKY LAJOS Díj”-at    

Dr. Horváth Ágnes, a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház vezető főorvosa                                                       

 

„VAS MEGYE BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ Díja”-t     

Holpert Jenőné, a Mozgássérültek Vas Megyei Egyesülete Celldömölki Helyi 

Csoportjának vezetője          

 

„LÓRÁNT GYULA Díj”-at       

Dr. Kristóf László nyugalmazott főiskolai tanár                                                                       

 

„JURISICS MIKLÓS Díj”- at 

Egyed László tű. alezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltósági 

felügyelője                                                                  

 

„FAZAKAS PÉTER DÍJ”-at 

Bajkai Gábor építész tervező  

 

                                                                                                         



részére adományozza  és megbízza elnökét a kitüntető elismerések és az azzal járó pénzjutalom 

átadásával. 

 

Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő: 2016. október 23. 

 

 

 

68/2016. (IX. 30.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

 

 Kőszeg Város Koncert Fúvószenekara fennállásának 150., 

 a Káldi Önkéntes Tűzoltó Egyesület alapításának 135., 

 a Bajánsenyei Sportegyesület működésének 70.,  

 a kőszegi ATARU TAIKO Ütőegyüttes megalakulásának 10.,  

 a Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium fennállásának 70.,  

 a Pannon Cigányzenekar megalakulásának 10.,  

 a kőszegi Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont működésének 10.,  

 a Nicki Szent Anna Templomért Alapítvány alapításának 10. évfordulója alkalmából 

utólagos jóváhagyással; 

 a Sitkei Citerazenekar Kulturális Egyesület megalakulásának 50. és  

 a Kerkáskápolnai Tűzoltó Egyesület alapításának 125. évfordulója alkalmából    

  

elismerő oklevelet adományoz.  

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:      a jubileumi évfordulók napja  

 

Szombathely, 2016. október 3. 

 


