
Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2015. február 6-án 10.00 órától a Megyeháza 

Dísztermében megtartott nyílt üléséről 

 

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

közgyűlés alelnökei, Bálint András, Básthy Béla, Fehér László István, Gagyi 

Levente, Lábodi Gábor, Nagy Gábor, dr. Németh Kálmán, Pajor András, Rába 

Kálmán, Szabó Lajos, Tausz István Béla közgyűlési tagok; 

 

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

György megyei aljegyző, dr. Tiborcz János, Vas megye rendőr-főkapitánya, Balogh 

Károly Zsolt, a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára, a Vas Megyei 

Turizmus Szövetség elnöke (a 6. tárgysorozatnál), Holdosi Dániel területfejlesztési 

titkárságvezető, Winkelbauer Katalin pénzügyi  csoportvezető, Kovács Jenő megyei 

főmérnök. 

 

Egyéb résztvevők: Kuttorné Taletovits Klára szervezési munkatárs, jegyzőkönyvvezető.  

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke Vas megye himnuszának meghallgatását követően 

után üdvözli a közgyűlés tagjait és a résztvevőket. Megállapítja, hogy 13 képviselő 

van jelen, távollévő 2 fő, így az ülés határozatképes, s azt megnyitja. 

                            Szavaztat az ülés tárgysorozatáról azzal, hogy 10. tárgysorozatként tárgyalja meg a 

testület a Celldömölk Város Önkormányzatával kötött kölcsönszerződés módosítását, 

11. tárgysorozatként a MÖOSZ-nak fizetendő tagdíjról készült előterjesztést, 12. 

tárgysorozatként pedig a tag delegálás az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló 

Programozási Munkacsoportba című előterjesztést, 13. tárgysorozatként a 

szombathelyi felsőoktatás támogatásáról szóló előterjesztést, melyek az ülés előtt 

kerültek kiosztásra. 

 

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

 

 

 

1/2015. (II. 6.) számú határozat 
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A közgyűlés az ülés tárgysorozatát az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Nyílt ülés keretében tárgyalja: 

 

1. Beszámoló a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, 

eseményekről 

2. A Vas Megyei Önkormányzat 2015-2018. évekre vonatkozó középtávú tervéhez 

3. Vas Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetése 

4. A köztisztviselők díjazásáról és egyéb juttatásairól, támogatásairól szóló rendelet 

módosításáról 

5. Beszámoló a Vas Megyei Önkormányzat 2014. évi nemzetközi tevékenységéről, a 

2015. évi tervezett programokról 

6. A turizmus helyzete és jövőbeni irányai Vas megyében 

7. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzetiségi Közösség Tanácsa, valamint a 

Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése között 2015. évre szóló megállapodásról 

8. Közösségi célú alapítványok támogatása 

9. A Markusovszky Emlékbizottság beszámolójának elfogadása 

10. Celldömölk Város Önkormányzatával kötött kölcsönszerződés módosítása 

11. A MÖOSZ részére fizetendő tagdíjról 

12. Tag delegálás az Ausztria- Magyarország Határon Átnyúló Programozási 

Munkacsoportba 

13. Előterjesztés a szombathelyi felsőoktatás támogatásáról 

 

Zárt ülés keretében tárgyalja: 

 

14. Majthényi László közgyűlési elnök szabadságolási terve 

15. Új Rendészeti Szakbizottsági tag megbízása 

16. A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 2015. március 15-e alkalmából 

adományozandó kitüntetések, elismerések 

 

 

(10 óra 14 perckor megérkezett Básthy Béla képviselő). 

 

 

Az 1. tárgysorozat 

Beszámoló a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről 

(Az előterjesztés az ülést megelőzősen került kiosztásra.) 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén 

szavaztat a tárgysorozatról. 



 
 

3 

 

A testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

2/2015. (II. 6.) számú határozat 

 

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

eseményekről szóló beszámolót elfogadja. 

 

(Majthényi László, a közgyűlés elnöke átadja az ülés vezetését dr. Kondora Bálintnak, a 

közgyűlés alelnökének.) 

 

A 2. tárgysorozat 

A Vas Megyei Önkormányzat 2016-2018. évekre vonatkozó középtávú tervéhez 

 

Dr. Kondora Bálint alelnök szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot: 

 

A testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

 

3/2015. (II. 6.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés az önkormányzat középtávú tervével kapcsolatban megállapítja, 

hogy a 2016-2018. költségvetési évekre a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §  (1)  

bekezdésében foglalt saját bevételének minősülő bevétele nem lesz, továbbá az 

önkormányzatnak a tárgyidőszakra nem várható adósságot keletkeztető ügylete.  

 

Felelős:  a megyei közgyűlés elnöke 

Határidő:   folyamatos 

 

 

 

A 3. tárgysorozat 

Vas Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetése 
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Dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke szót ad dr. Balázsy Péter megyei jegyzőnek.  

Dr. Balázsy Péter megyei jegyző a költségvetés szöveges részéhez az alábbi kiegészítést 

fűzi. Az államháztartási törvény 25. § (4) bekezdésének f. és g. pontjában szereplő 

olyan fejlesztési cél, amely adósságot keletkeztet, illetve adósságot keletkeztető 

ügylet a költségvetés 2015. esztendejében nem fog keletkezni. 

 

 

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

az előterjesztést megtárgyalta. Megállapította, hogy a megyei önkormányzatok 

kötelező feladat- és hatásköri rendszerében, valamint annak finanszírozásában 2015. 

évben nem várható változás. A megyei önkormányzatok működésének állami 

támogatása változatlan nagyságrendű, azaz azonos az előző évi pénzösszeggel.  

              A területfejlesztéssel, területrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátását további 

központi – alapvetően pályázat útján elnyerhető – források fogják biztosítani. 

              A megyei önkormányzat a 2015. évi költségvetésében területi szerepköréből adódóan 

az önkéntes feladatok ellátásával továbbra is számol, melynek költségeit a 2015. évi 

tervezet tartalmazza. Ennek keretében a bizottság javasolja, hogy a civil társadalom 

erősítése, élénkítése érdekében a civil bizottság tervezetben szereplő 2 millió forint 

összegű kerete 1 millió forint összeggel megemelésre kerüljön. Javasolja továbbá a 

közgyűlésnek, hogy a Szombathelyi Egyházmegye részére a Szent Márton Jubileumi 

Évre való felkészülés jegyében állítandó bronzkapuhoz 1 millió forint összegű 

támogatás megállapításáról döntsön, illetve annak fedezetét a 2015. évi 

költségvetésben biztosítsa.  

              Összességében megállapítható, hogy a várható megyei kiegészítő támogatást is 

számba véve a 2015. évi költségvetési tervezet fedezetet nyújt a 2015. évi kötelező és 

önként vállalt feladatok ellátására is.  

              A bizottság a közgyűlésnek az indítványozott módosításokkal együtt elfogadásra 

javasolja az előterjesztett 2015. évi költségvetés tervezetét. 

 

 

Gagyi Levente tanácsnok A Civil és Nemzetiségi Kapcsolatok Bizottság a Vas Megyei 

Önkormányzat és a hivatal 2015. évi költségvetését az előterjesztéssel egyezően 

javasolja elfogadni a közgyűlésnek, azzal a módosítással, hogy a Civil Alap keretet 

javasolja 3 millió forintra megemelni, továbbá javasolja a Szombathelyi 

Egyházmegye részére 1 millió forint elkülönítését bronzkapu készítéséhez a Szent 

Márton jubileumi évhez kapcsolódóan. A civil alap keretének megemelését az 

indokolja, hogy a megyei önkormányzat a civil bizottságon keresztül mind több helyi 

civil kezdeményezés pártfogójává váljon, az eddig kialakított társadalmi kapcsolatok 

fenntarthatóak legyenek. A társadalmi szervezetektől érkező visszajelzések és 

igények szükségessé teszik a tágabb körű megyei önkormányzati szerepvállalást a 

kisrendezvények támogatásánál. A másik módosító indítványhoz elmondja, hogy a 

Szent Márton Jubileumi év és a tervezett pápalátogatás olyan többletet ad nem csak a 

megyeszékhelynek, hanem egész megyénknek, amelyhez a tőlünk telhető legtöbb 

támogatást meg kell adnunk természetesen nem csupán pénzeszköz formájában. A 
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méltó megemlékezéshez olyan műtárgyak is szükségeltetnek, amik örök mementói 

lesznek a jeles ünnepnek az utókor számára. A színvonalas megemlékezés ilyetén 

támogatása véleménye és a bizottság véleménye szerint is öregbíti megyénk hírnevét. 

Esetleg lehetne javasolni, hogy a kapu talapzatánál helyezzenek el egy olyan táblát, 

amin feltüntetnék a támogatókat. 

 

 

Rába Kálmán képviselő tájékoztatja a testületet arról, hogy frakciója a költségvetés 

elfogadásánál tartózkodni fog, mivel tiszteletben tartják azt, hogy abból kénytelen 

főzni a megyei közgyűlés, amilyen alapanyagokkal rendelkezik. Még él bennük az, 

hogy a megye vagyonának jó része államosításra került. A költségvetésben szereplő 

számok lehetővé teszik, hogy a testület ellássa a megye legfontosabb feladatát, a 

területfejlesztést, ezzel kapcsolatban aggálya nincs. Nem értik, hogy az 

eszközbeszerzés hogyan lett 6,2 millió Ft, mikor a decemberi ülésen 3,8 millió Ft 

került előirányzásra. A másik pedig, hogy a Szent Márton Évvel kapcsolatban a 

megyeszékhelynek vannak feladatai, véleménye szerint a megyének ehhez nem 

szükséges területfejlesztésre szánt pénzből a rendezvényt támogatni. 

 

Dr. Németh Kálmán képviselő összességében a költségvetést elfogadhatónak tartja. 

Egyetlen egy gondot lát benne, hogy a rendelet 11. §-a szerint a közgyűlés elnöke 

váratlan kiadásokra a költségvetési főösszeg 5 %-áig önállóan rendelkezhet. Ez több 

mint 20 millió Ft. Véleménye szerint ahány alkalommal ez felmerül, annyiszor lehet 

rendkívüli Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági ülést tartani. Inkább az elnök úr 

védelmében mondja ezt. 2 millió Ft-ig lehetne esetleg szabad kezet adni. 

 

Szabó Lajos képviselő véleménye szerint ez az a költségvetés, amelyről túl sokat vitatkozni 

nem lehet. Ez a költségvetés kb. felében a hivatal munkájának ellátását szolgálja. A 

másik 50 %-ról méltatlan lenne vitatkozni. Bíznak abban, hogy a megyei 

önkormányzat meg fogja kapni azokat az ígért pénzeket, amely alapján a megye 

visszakapja a rangját. Dr. Németh Kálmán véleményéhez csatlakoznának. A 

költségvetést el fogják fogadni abban a reményben, hogy a megyei önkormányzat 

remélhetőleg valós feladatokat fog kapni a jövőben. 

 

Pajor András képviselő megköszöni a költségvetés összeállítóinak munkáját. Sikerült egy 

újszemléletű, átláthatóbb szerkezetű költségvetést összeállítani. A támogatást 

köszöni. A Jobbiknak pedig elmondja, hogy nincs miért a múlton nosztalgiázni. 

Bízik abban, hogy a Jobbiknak is megjön a jobbik esze. 

 

Dr. Németh Kálmán képviselő javasolja, hogy az elnök úr 2,5 millió Ft-ig önállóan dönthet 

az átcsoportosításról, de maximum esetenként 300.000.- Ft-ig. 

 

Szabó Lajos képviselő véleménye szerint egy ilyen döntésnek csak akkor van értelme, ha 

valójában hatása is van. Ha vannak olyan helyzetek, hogy szükség van egy ilyen 

direkt beavatkozásra, akkor be kell tenni a rendeletbe, ha nincsenek, akkor nem kell 

ezzel foglalkozni. Ha vannak ilyen valós célok, akkor a megyei közgyűlés elnöke a 

pénzügyi bizottság elé viszi az eldöntendőt, s a testületet erről utólag tájékoztatni 

kell. 

 



 
 

6 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke megköszöni az aggódást. Elmondja, hogy nem azért 

jött, hogy költsön, hanem, hogy spóroljon, s nem kíván a közgyűlés nélkül 

gazdálkodni. A költségvetés átcsoportosításánál egy mozgásteret kér azért, hogy 

esetleg pályázati pénzt ne veszítsenek el késlekedés miatt. Lehet, hogy lesz ilyen 

lehetőség, de az is lehet, hogy az idén nem. Nem vásárlásra kéri ezt a pénzt, hanem a 

lehetőségekkel való élésre. Véleménye szerint ezt összegszerűen nem kellene 

szabályozni. A gépkocsi beszerzéseknél megspóroltak 1 millió Ft-ot, irodai 

eszközök, valamint számítástechnikai eszközök, szoftwer kerültek beszerzésre.  

 

Szabó Lajos képviselő módosító javaslatát fenntartja azzal, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi 

Bizottság javaslatával dönthet elnök úr. Indítványozza az e-mailben történő 

szavazást. 

 

Dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke az e-mailben történő szavazást aggályosnak 

tartja. Indítványozza, hogy a bizottság kerüljön minden esetben összehívásra. 

Véleménye szerint ez megoldható. 

 

Dr. Németh Kálmán képviselő módosító indítványát ez esetben visszavonja. 

 

Dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke szavazásra bocsátja Szabó Lajos módosító 

indítványát. 

 

A testület 12 igen, 1 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadja, hogy a pénzügyi 

átcsoportosításra a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság előzetes jóváhagyásával 

kerülhessen sor.  

 

Dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke a Civil Alap 1 millió Ft-tal való megemeléséről 

kéri a testület döntését.  

 

A testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja az indítványt. 

 

Dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke szavazásra bocsátja az immár módosított 

rendelet-tervezetet. 

 

A testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett megalkotja az 1/2015. (II. 9.) 

önkormányzati rendeletet, melyet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmaz. 

 

 

 

Dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke bejelenti, hogy a független könyvvizsgálói 

jelentés a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése részére a 2015. évi rendelet-

tervezetről című előterjesztés az ülés előtt került kiosztásra. Szóbeli kiegészítés, 

kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja azt. 

 

A testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a könyvvizsgálói jelentést és meghozza 

a következő határozatot: 

 

 

4/2015. (II. 6.) számú határozat 
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A Vas Megyei Közgyűlés a Vas megyei Önkormányzat Közgyűlése részére a 2015. évi 

költségvetési rendelet-tervezetéről készített független könyvvizsgálói jelentést elfogadja. 

 

 A 4. tárgysorozat 

A köztisztviselők díjazásáról és egyéb juttatásairól, támogatásairól szóló rendelet 

módosításáról 

 

 

Nagy Gábor tanácsnok tájékoztatja a testületet arról, hogy a rendelet-tervezet 2 témát 

igyekszik rendezni. Egyrészt a dolgozóknak nyújtható kamatmentes lakáshitel 

mértéke emelkedik, melynek fedezetét a lakásalap számla, továbbá a befolyó 

törlesztő részletek jelentik. Ezen túlmenően a jogszabályoknak megfelelve 2015. 

évtől itt került szabályozásra az illetménykiegészítés mértéke. 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítással 

egyetért, azt elfogadásra javasolja a  közgyűlésnek. 

 

 

Dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke további szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás 

nem lévén szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 

 

A testület megalkotja a 2/2015. (II. 9.) önkormányzati rendeletet, melyet a jegyzőkönyv 2. 

számú melléklete tartalmaz. 

 

 

 

Az 5. tárgysorozat 

Beszámoló a Vas Megyei Önkormányzat 2014. évi nemzetközi tevékenységéről, a 2015. 

évi tervezett programokról 

 

Gagyi Levente tanácsnok elmondja, hogy megyénk speciális geográfiai helyzetének 

köszönhetően kiemelt szerepet kell, hogy játsszon a szomszéd országokkal kiépített 

és elmélyítendő kapcsolatok alakításában. A civil bizottság elkötelezett amellett, 

hogy a nemzetközi kapcsolatok felpörögjenek, nemcsak a határon túli magyarok 

tekintetében, hanem idegen ajkú szomszédainkkal is és további lehetőségeket 

találjunk a testvérmegyei együttműködésre. A bizottság az előterjesztést elfogadásra 

javasolja a közgyűlésnek. 

 

 

Nagy Gábor tanácsnok 2014-ben a Vas Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai a 

Vas Megyei Közgyűlés nemzetközi terve, valamint a megyei önkormányzat 

korábban megkötött két és többoldalú együttműködési megállapodásaiban foglaltak 

szerint alakultak. A lehetőségeket elsősorban a költségvetés pénzügyi kerete 

határozta meg, így 2014-ben a korlátozott pénzügyi lehetőségek miatt a nemzetközi 

kapcsolataink nem voltak aktívak. A 2015. évi költségvetés tervezetben 

mindenképpen üdvözlendő, hogy a nemzetközi keret az előző évekhez képest 

előrelépési lehetőséget biztosít a nemzetközi kapcsolatok terén. Elsősorban azokra a 
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kapcsolatokra kell helyezni a hangsúlyt, melyektől tényleges eredmény várható és 

reményeink szerint hozzájárulnak a megye fejlődéséhez, a nemzetközi 

együttműködések pozitív és eredményes megítéléséhez.  A Pénzügyi és Ügyrendi 

Bizottság a tevékenységről készült beszámolót megtárgyalta és azt elfogadásra 

javasolja a közgyűlésnek. 

 

 

Dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke további szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás 

nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A testület egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

5/2015. (II. 6.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

1.) elfogadja a Vas Megyei Önkormányzat 2014. évi nemzetközi kapcsolatairól szóló 

beszámolót; 

2.) az írásbeli előterjesztéssel egyezően jóváhagyja a 2015. évi nemzetközi tervet.                                         

                                                                 

Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő: azonnal 

 

(Dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke visszaadja az ülés vezetését Majthényi László 

közgyűlési elnöknek.) 

 

 

A 6. tárgysorozat 

A turizmus helyzete és jövőbeni irányai Vas megyében 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke köszönti Balogh Károly Zsolt urat, a Vas Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara főtitkárát, a Vas Megyei Turizmus Szövetség elnökét, 

és felkéri szóbeli kiegészítőjének megtartására. 

 

Balogh Károly Zsolt vetített képes szóbeli kiegészítőt tart. Tájékoztatja a testületet a 

koncepcióhoz vezető munkáról. Az országban egyedülálló módon helyi 

szakemberek végezhették el ezt a munkát. Az együttműködés nagyon nagy 
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jelentőséggel bírt. Pótolandónak ítéli meg a nemzetközi és helyi image kutatást. A 

megye turizmusának 80 %-át a büki és a sárvári vendégéjszakák száma jelenti. 

Sárvár már el is hagyta Büköt. A többi térség kevésbé frekventáltnak ítélhető. 

Burgenlandban a vendégéjszakák száma és a költés lényegesen több, mint 

megyénkben.  Az együttműködésben rejlő erők messze nincsenek kihasználva.  A 

helyi termékek kínálatának beépítése is várat magára. Gyengeségeink, hogy a 

különböző utaknak ki a gazdája, mi a cél velük. A rendezvények sem összehangoltak 

sem időben, sem térben. Értékesítés, marketing terén egymástól teljesen különállóan 

zajlanak az események. Vannak már TDM-ek. Sokszor csak végrehajtó funkcióban 

vannak. Ez nem más mint egy kibővített tourinform. A veszélyek között kiemeli, 

hogy koordináció nélkül változás nem is lesz. A turizmus egy gazdasági ág. Hatása 

lényegesen magasabb lehetne, mint bármelyik gyártó cégnek. Szól a naturparkokról 

is.  Országosan elsőként és egyedülállóan jött létre a Vas Megyei Turizmus 

Szövetség. Ez egy valós együttműködést rejt magában. A megye többi településének 

is be kell kapcsolódni a megye két nagy fürdővárosa mellé. Külföldi példákat 

elemeztek ehhez. Az egészség szempontjából testi, lelki és szellemi egészségről kell 

beszélni, amelynek terén a turistákat ki kell szolgálni. Koordinált fejlesztéseket kell 

végrehajtani. Bejárható Magyarország program nem működik, de be kell 

bizonyítani, hogy megyei szinten igen is lehetséges. Ehhez nagyon fontos a 

kerékpáros desztináció. Versenyképes egyedi termékekkel kell előállni. A gazdasági 

szereplők, az önkormányzatok és a civil szerveződések együtt tudják csak 

megvalósítani a koordinációt. Szól az elsődleges feladatokról. A megyei 

önkormányzatnak joga van erre a koordinációra. Meghatározó termékekre van 

szükség. Nem elég lemásolni az Ausztriai példákat. Szakemberképzés nem 

megfelelő. A fő cél Vas megye turizmus gazdaságának a fejlesztése. 

 

Pajor András képviselő szól arról, hogy az itt elhangzottak közül már sok minden szinte 

múzeumban található meg. Példaként említi az irodalmi emlékhelyeket, Kolostorok 

útja, Árpádkori templomok útja. Ezek mind a feladataink közé tartoznak azért, hogy 

ezek sorsán javítsunk. A megyei önkormányzat gesztorként azt a metódust is 

elkészítette, hogy ehhez kapcsolódóan a turizmus szereplői ehhez valami életjeleket 

adjanak. Ezek azok a másodlagos vonzerők, ahova néhány település be tudna 

csatlakozni, mint látnivalókkal. A Szent Márton út valóban egy európai rangú út lett. 

A példa itt van. Ezek léteznek, csak a szereplőknek kell meglátni a lehetőségeket. A 

honlapok rendelkezésre állnak.  

 

Rába Kálmán képviselő örömének ad hangot, hogy a megye a turizmus terén ilyen mély 

kapcsolatokat ápol és mélyrehatóbban foglalkozik a megye, vagy akár a régió 

turizmusával is. A trendek most már afelé mennek, hogy a turizmust most már 

összetettségénél fogva nem egy önálló tudományágként kezelik, hanem 

tudományágakon átívelőként, hiszen azt rendkívül sok tényező befolyásolja. Egy 

professzor már nem rég Turizmológia címmel írt egy könyvet arra utalva, hogy ez 

egy rendkívül fontos tudományág. Az elhangzottakkal csak egyet lehet érteni, illetve 

megtoldva azzal, hogy az egyéni érdekek és a politikai érdekek felülemelkednek a 

turizmuson, mint tudományágon. A megyében az a probléma, hogy  a turizmus 

szereplői nem minden esetben versenytársként, hanem a piacorientációra 

összpontosítva komoly ellenségként kezelik egymást. A kutatás-fejlesztéssel 

Magyarország hadilábon áll. Mindennel foglalkozunk, csak azzal nem amivel 

kellene. A turizmus kutatás-fejlesztésére is pénz kell. Az Őrséggel sem tudunk mit 
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kezdeni, csak egy napos utakat tudunk odavinni. Családbarát attrakciókat kellene 

odavinni. Nincs megfelelő marketing amögött, hogy el is tudjuk adni a különböző 

attrakciókat.  

 

Lábodi Gábor képviselő a sportturizmusról szól, amire érdemes lenne nagyobb figyelmet 

fordítani. El lehetne neves csapatokat hozni edzőtáborozásra adni oda, ahol erre a 

lehetőségeink adottak. A történelmi turizmusra is lehetne építeni. A kastélyokkal is 

lehetne valamit kezdeni. Az Őrségre is kellene alapozni a turizmust. Van pl. olyan 

harcművészeti alapítvány, amely a megyében egyedülállóan lovas íjászattal 

foglalkozik. Van pl. Őriszentpéteren az Őrállók alapítvány, ami nem régen kapta 

meg a Vidékfejlesztő címet, amelyet V. Német Zsolt adott át nekik Budapesten. 

Ezeknek nagy tervei vannak. Forrás hiányuk van. Lenne igény rá, de a saját lovat pl. 

nem lehet elhelyezni. Ezek a tervek kaphatnak-e valami támogatást, hogyan 

tudnának pályázni.  

 

Bálint András képviselő a szakemberképzés terén szeretne csatlakozni akár felnőttképzéssel, 

akár iskola rendszerű képzéssel, mivel ő egy ilyen céget vezet. Felajánlja e téren a 

segítségét, illetve az együttműködés lehetőségét.  

 

Básthy Béla képviselő elmondja, hogy a lovas íjászat kiválóan működik. Felveti azt, hogy az 

elmúlt négy éves ciklusban a turizmus terén sok mindennel foglalkoztunk, de 

felmerül a kérdés, hogy valójában kiért is dolgozunk. A Vas Megyei Turizmus 

Szövetségnek ezt a szerepét emelné ki. A kapcsolatfelvételre kellene megadni a 

választ.  

 

Fehér László képviselő csatlakozik az előtte szólókhoz. Szól az Őrségi Nemzeti Parkról, az 

Írottkő Naturparkról és a vulkanikus park létrehozásáról, amiben nagy lehetőségeket 

lát. Bükön és Celldömölkön épült műfüves pálya, a sportturizmusnak vannak 

feltételei. Már februárra is teljesen foglalt a szálloda és a műfüves pálya 

edzőtáborozásra. Öt kiemelt sportág van jelenleg Magyarországon: a labdarúgás, a 

kézilabda, a kosárlabda, a jégkorong és a vízilabda. A társasági adójukból cégek 

megcímkézhetnek ezek támogatására pénzt. Ebben elég nagy lehetőséget lát. A 

különböző sportágakat össze kellene fogni, s a lehetőségeket kihasználni.  

 

Dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke megköszöni a szóbeli kiegészítést és kéri, hogy 

az előadó térjen ki az Utazás Kiállításra is néhány szóval. 

 

Szabó Lajos képviselő kitér arra, hogy amikor külföldi vendég jön Bükre vagy Sárvárra, 

akkor nem a megyét válassza további úti céljának, hanem a Balatont, vagy 

Budapestet. A hazai vendég pedig helyben tölti el azt a néhány napot, amire 

lehetősége adódik. El kellene érni azt, hogy a turistákat más helyekre kellene 

behozni, s onnan vinni őket Bükre és Sárvárra. Ehhez nagyfokú együttműködés kell. 

Nem városmarketing, hanem térségmarketing kell. Erre meg kell találni az 

ösztönzőket. 
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Nagy Gábor tanácsnok szól arról, hogy minden városnak van önálló rendezvénye. Ezek 

azonban mégsem kapnak nagyobb hangsúlyt. Pl. a Simon Judás vásár, az Őrségben 

két rendezvény is van évente.  

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke röviden összegzi az elhangzottakat. Az anyag nem 

fogalmazott meg lehetetlen dolgot, torzulást. A két fürdőváros nem baj, hogy van. 

Sőt duplázzák a vendégéjszakák számát. Vonzerő fejlesztés lehetne pl. a sport 

attrakciók növelése. Szisztematikusan kell ezen továbbra is dolgozni. Folyik e téren 

jelenleg is a munka, hiszen a kerékpáros szövetséget Kondora alelnök úr tartja 

kézben,  a kastélyprogramokat pedig Marton alelnök úr. Az operatív programunkban 

pedig a megyei  turizmus szövetség kedvezményezettként ezt a fajta hálózatos 

fejlesztést megvalósíthassa. Nem egyszerű együttműködni a versenytársaknak, ezt 

tanulni kell. Az elmúlt 20-25 évben rengeteg tematikus útvonalat alakítottunk ki, 

ezeket a termékeket meg kell újítani. 

 

Fehér László képviselő negatívként említi, hogy az idegenforgalmi adót az idei évtől a 

kormányzat nem egészíti ki. Celldömölk is nagyot bukott ennek a megváltoztatása 

miatt.  

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke megjegyzi, hogy meg kellene nézni azt is, hogy a 

városok ezt a bevételt hogyan használták fel. Nem mindenki turisztikai célra 

használta fel. A marketing az közösségi feladat. 

 

Balogh Károly Zsolt válaszol a kérdésekre, felvetésekre. A hozzászólásokat értő 

hozzászólások voltak, ennek külön örül. Kéri, hogy a közgyűlési tagok személyesen 

is vegyenek részt ebben a munkában. A Szent Márton út emblematikus terméke 

lehet a városnak és a megyének is. A szervezése azonban már eléggé az utolsó 

pillanatban van. Évekkel előbb kell elkezdeni a tematikus utak programjainak 

szervezését, reklámozását. A szelíd turisztikai márkákat kell most megszervezni. 

Erre kell most koncentrálni. Új célcsoportokat kell megszólítani.  Az együttműködés 

fontosságát emeli ki. Önkormányzati részről sem elég csak jót akarni. Ehhez még 

kell a szakmai plusz. Nem áll a szakképzés sem a helyzet magaslatán. Az Utazás 

Kiállításra nem tekint nagy bizodalommal. Szakmai belterjes attrakció lett, ott 

üzletek nem köttetnek. Közös megyei megjelenésnek az ötlete ez. Nem üzleti siker 

lesz, hanem az együttműködés sikere.  

 

Dr. Tiborcz János rendőr dandártábornok, Vas megye rendőr-főkapitánya 

hozzászólásában kifejti, hogy a turizmus tortájának egy szelete a közbiztonság. Vas 

megye gazdasága szempontjából kiemelkedő, hogy milyen a turizmusa. A rendőrség 

részéről nagyon sokat tesznek a feltételek biztosításáért. Nagyon komoly partnerek 

az önkormányzatok, a polgármesterek is. A falusi turizmusnak óriási szerepe kell, 

hogy legyen az Őrségben. A cseh turizmus meghatározóvá vált a megyében. Zala 

megyében az orosz nyelvű turizmus volt meghatározó. Vas megyében a külföldiek 

nem okoznak kiemelkedő problémát. Üzleti szempontok nem befolyásolják a 

rendőrség munkáját. Sárváron is a parkolási problémákat kellene megoldani. 
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Majthényi László, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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

 

 

6/2015. (II. 6.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Turizmus Szövetség elnökének „A turizmus helyzete 

és jövőbeni irányai Vas megyében” című tájékoztatóját köszönettel tudomásul veszi. 

 

 

(Básthy Béla képviselő a napirend tárgyalása közben elment.) 

 

 

A 7. tárgysorozat 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzetiségi Közösség Tanácsa, valamint a Vas 

Megyei Önkormányzat Közgyűlése között 2015. évre szóló megállapodásról 

 

Gagyi Levente tanácsnok elmondja, hogy a Civil és Nemzetiségi Bizottság támogatja az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem 

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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

 

7/2015. (II:6) számú határozat 

 

A közgyűlés  

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

Önkormányzat Közgyűlése között a 2015. évre szóló megállapodásban meghatározott 

feladatok végrehajtását jóváhagyja, 

2. a munkaprogramban vállalt feladatainak végrehajtására az önkormányzat 2015. évi 

költségvetésének nemzetközi kapcsolatok előirányzatán belül a szükséges pénzügyi 

fedezetet biztosítja, 

3. megbízza a közgyűlés elnökét a megállapodás aláírására, 
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4. megbízza a közgyűlés elnökét az együttműködési megállapodás módosításának 

előkészítésére.  

 

Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal,   

                   illetve a partnerrel egyeztetett időpontban - a megállapodás aláírására;  

                   továbbá a végrehajtásra folyamatos 

 

 

A 8. tárgysorozat 

Közösségi célú alapítványok támogatása 

 

Dr. Balázsy Péter megyei jegyző tájékoztatja a testületet arról, hogy, hogy új előterjesztés 

került kiosztásra, mivel több alapítvány támogatásáról kell dönteni. 

 

Dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke további szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás 

nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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

 

 

8/2015. (II. 6.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés  

1. az elnöki keret terhére a Dr. Tiborcz Sándor Egészségügyi Szakdolgozók Önképzését 

Támogató Alapítvány részére az „Ápolástudomány Kossuth Zsuzsanna szellemében” 

c. tudományos fórum lebonyolításához 50.000,- Ft, a Savaria University Press 

Alapítvány részére Sudárné T. Molnár Zsuzsanna: Dukai Takách Juditról írott 

regényes életrajza kiadásához 50.000,- Ft, továbbá dr. Bokányi Péter: Vas megye 

irodalmi múltjával kapcsolatos írásainak megjelentetéséhez 50.000,- Ft, valamint a 

civil alap keret terhére a „Tóth Zoltán” Jánosháza Ifjúságáért és Sportjáért Alapítvány 

részére hátrányos helyzetű gyermekek szlovéniai sí-táborának szervezéséhez 100.000,- 

Ft támogatást biztosít.  

 

2.  Felkéri elnökét a támogatási szerződések aláírására.  

 

Felelős:  közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 
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9. tárgysorozat 

A Markusovszky Emlékbizottság beszámolójának elfogadása 

 

Dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem 

lévén szavazásra bocsátja a beszámolót. 

 

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

 

9/2015. (II. 6.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Markusovszky Emlékbizottság beszámolóját az előterjesztés szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

Felelős:     a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

10. tárgysorozat 

Celldömölk Város Önkormányzatával kötött kölcsönszerződés módosítása 

 

 

Fehér László képviselő támogatja az előterjesztést. A megye 7,5 millió Ft-os támogatást 

adott Celldömölknek. A vagyon átadás során azonban soha nem ismerték el ezt 

adósságként. Három évre lett elosztva ez az adósság.  

 

Nagy Gábor tanácsnok örömének ad hangot, hogy sikerül ezt a megállapodást létrehozni. 

 

Rába Kálmán képviselő egy másik alapítványról is szól, ahol a megye nem kért kamatot. 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke tájékoztatja a testületet arról, hogy volt már 

Celldömölkkel egy ilyen három éves megállapodás. Az került bele a 

megállapodásba, hogy amennyiben Celldömölk nem fizeti a tartozás részletét, úgy 

egy összegben azonnal aktuálissá válik a követelés. Celldömölkön ezzel a kis 

kölcsönnel jelentős beruházást sikerült megvalósítani. Mindegy, hogy ki üzemelteti 

az intézményt, a mi gyerekeink javát szolgálják. 

 

Dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke szavazásra bocsátja a szerződés-tervezetet.  

 

A testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 
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10/2015. (II. 6.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Celldömölk Város Önkormányzatával 2011-ben 

kötött kölcsönszerződést a mellékletnek megfelelően módosítja. 

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:       2015. április 15. 

 

 

 

11. tárgysorozat 

A MÖOSZ részére fizetendő tagdíjról 

 

Dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem 

lévén szavazásra bocsátja a beszámolót. 

 

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

 

11/2015. (II. 6.) számú határozat 

 

Vas Megye Közgyűlése a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége részére 2015. évben 

773.154 Ft tagdíj megfizetését vállalja, fedezetét a 2015. évi költségvetésében biztosítja. 

 

 

Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő: tagdíj befizetésére 2015. május 31. 

 

 

 

12. tárgysorozat 

Tag delegálás az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Programozási 

Munkacsoportba 

 

 

Dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke megkérdezi dr. Balázsy Péter megyei jegyzőt, 

hogy kéri-e a személyét érintő tárgysorozat zárt ülés keretében történő tárgyalását. 

 

Dr. Balázsy Péter megyei jegyző nyilatkozik, hogy nem kéri a zárt ülés tartását. 
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Dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem 

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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

 

12/2015. (II. 6.) számú határozat 

 

 

A közgyűlés tagnak dr Balázsy Pétert delegálja az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló 

Programozási Munkacsoportba. 

 

 

Felelős:           közgyűlés elnöke 

Határidő:       azonnal 

 

 

 

13. tárgysorozat 

Előterjesztés a szombathelyi felsőoktatás támogatásáról 

 

Dr. Balázsy Péter megyei jegyző tájékoztatja a testületet arról, hogy az előterjesztéssel 

politikai érdekérvényesítés lenne a cél. 

 

 

Dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem 

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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

 

 

13/2015. (II. 6.) számú határozat 

 

1. A Vas Megyei Közgyűlés a szombathelyi felsőoktatás törekvéseit támogatva egyetért 

azzal, hogy: 

a. a közel 60 esztendős tradíciókkal rendelkező szombathelyi felsőfokú képzés 

újra rendelkezzen a minőségi képzések megteremtéséhez szükséges pénzügyi 

és szakmai önállósággal; 

b. az önkormányzati-állami szektor, a helyi ipar és a felsőoktatás összefogásán 

alapulva 2015 szeptemberében gépészmérnöki, majd villamosmérnöki 

alapképzés induljon Szombathelyen; 

c. a Duális Felsőoktatási Képzési és Kutató Központ kereteiben önálló, a vállalati 

igényeken alapuló kutatás-fejlesztési-innovációs tevékenység induljon Vas 

megyében. 
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2. a Vas Megyei Közgyűlés terület- és gazdaságfejlesztő tevékenysége keretében vállalja, 

hogy a megyei programok kialakítása során az 1. pontban szereplő törekvéseket 

lehetőségeihez mérten támogatja. 

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

                       dr. Balázsy Péter megyei jegyző 

Határidő:         azonnal  

 

Dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke 11.57 órakor zárt ülés tartását rendeli el a 14-16. 

tárgysorozatok tárgyalására. 

 

 

A zárt ülés határozatai az alábbiak: 

 

 

14/2015. (II. 6. számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés Majthényi László közgyűlési elnök szabadságolási tervét az 

előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

 

Felelős:     a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

15/2015. (II. 6.) számú határozat 

A Vas Megyei Közgyűlés a Rendészeti Szakbizottsága tagjává, a megyei rendőr-

főkapitánnyal együtt, -  Dr. Takács Árpád tű. dandártábornok egyidejű felmentése mellett, - 

Erdélyi Krisztián tű. alezredes urat, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját 

megbízza. 

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:      azonnal  

 



 
 

18 

 

16/2015. (II. 6.) számú határozat 

 

A közgyűlés 2015. március 15-e alkalmából: 

 

 „Vas Megye Gazdaságáért Díj” kitüntetést: 

Kovács Vince  

Dr. Németh István  

Rácz Károly 

 

 

„Vitéz Both Béla Emlékdíj” kitüntetést: 

    Fekete Iván 

"Vas Megye Közgyűlésének Pável Ágoston Emlékplakettje" kitüntetést: 

 

Friedl Tamás  

Gáspárné Mayer Margit  

Kovács László  

Dr. habil. Lőrincz Zoltán  

Serfeczné Szukics Márta  

 

„Kuntár Lajos Sajtó Díj”-at: 

 

            Cseszkó Tamás 

 

 

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közigazgatási Tagozata" elismerést: 

 

Brennerné Gorza Mária 

Kovács Géza 

Sőbér Aurélia 



 
 

19 

Dr. Stankovits György 

Szép József 

Zsirainé Tóth Mária 

 

 

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Oktatási Tagozata" elismerést: 

Gerencsér Beáta  

Kozó József  

Macsotai Gézáné  

Dr. Mátrai István  

Mikos Erzsébet  

Unger József  

 

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kulturális Tagozata" elismerést: 

 

Dr. Barityné Házi Ottilia 

Firisz Lászlóné 

Kálóczi György 

Kiss Éva 

Marton Miklós 

Pogács Anna Mónika 

Scheer Bernadett 

Szurcsik János 

 

 

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Egészségügyi Tagozata" elismerést: 

 

Dr. Bérdi Gusztáv  

Dr. Hahn Katalin 

Hantóné Simon Teréz 
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Dr. Király István 

Klugné Györke Brigitta 

Némethné Kabay Ilona 

Dr. Vágó Attila 

Wertmüllerné Takács Enikő 

 

 

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Szociális Tagozata" elismerést: 

 

Dedicsné Móricz Eszter 

Elek László 

Fábiánné Domján Mária 

Raposa Helga 

Dr. Sámsonné Sándor Ágnes 

 

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Gyermek- és Ifjúságvédelmi Tagozata" 

elismerést: 

 

Farkas Viktória  

Németh Istvánné  

Szilágyi Imre  

Szilvágyi Zoltánné  

Tóthné Maitz Márta 

 

 

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Sport Tagozata" elismerést: 

Hani Tibor  

Hozbor Imre  

Kovács Kálmán  

Pék Miklós  

Selmeczyné Tolvaj Andrea  
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"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közbiztonsági Tagozata" elismerést: 

 

Dr. Baán Mihály 

Csabai János 

Kolnhofer Ervin 

Kovács Endre 

Kovács József 

Könye Attila 

Dr. Takács Árpád 

 

 

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Ifjúsági Tagozata" elismerést: 

 

Bükiné Baráth Gabriella 

Dr. Kiss-Geosits Beatrix 

Tóthné Szakál Erika 

 

 

 „Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kisebbségekért Tagozata” elismerést: 

 

Balogh János Andrásné dr. Horváth Terézia Liliane 

Kánya László 

Schneider Katalin 

 

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

pénzjutalom átadásával. 

 

Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő: 2015. március 15. 

 

(Az ülés 12.06 órakor nyílt keretek közt folytatódik. 
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1.  számú melléklet 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 1/2015. (II. 9.) önkormányzati rendelete 

Vas Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről 

  

 

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. § 

 

(1) A rendelet hatálya Vas Megye Önkormányzatára (a továbbiakban: 

Önkormányzat), valamint a Vas Megyei Önkormányzati Hivatalra (a 

továbbiakban: Hivatal) terjed ki. 

 

(2) A 2015. évi költségvetésben az Önkormányzat és a Hivatal egy-egy címet alkot. 

 

2. § 
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(1) A Vas Megyei Közgyűlés (továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat 2015. évi 

összevont költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: 

                            

e Ft 

Megnevezés Működési 

célú 

Felhalmozási 

célú 

Összesen 

Tárgyévi költségvetési 

kiadási főösszeg 623 683 23 960 647 643 

Tárgyévi költségvetési 

tartalék   14 019 14 019 

Kiadási összesen 
623 683 37 979 661 662 

Kiadásokból irányító 

szervi támogatás -219 454 0 -219 454 

Nettó kiadások összesen 
404 229 37 979 442 208 

Tárgyévi költségvetési 

bevételi főösszeg 622 532 5 000 627 532 

Tárgyévi költségvetési 

hiány összeg 0 0 0 

Előző évi 

pénzmaradvány összege 22 111 12 019  34 130 

Bevételi főösszeg 
644 643 17 019 661 662 

Bevételekből irányító 

szervi támogatás -219 454 0 -219 454 

Nettó bevételek 

összesen 425 189 17 019 442 208 

 

 

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadási összegen belül 

a kiadásokat kiemelt előirányzatonként a következő összegekben állapítja meg: 

a) személyi juttatások: 169.163 e Ft 

b) munkaadókat terhelő járulékok: 45.822 e Ft 

c) dologi kiadások: 119.210 e Ft 

ca) alaptevékenységhez kapcsolódó: 65.575 e Ft 

cb) ÁROP pályázathoz kapcsolódó: 34.070 e Ft 

cc) EU-s pályázatokhoz kapcsolódó: 19.565 e Ft 

d) egyéb működési célú kiadás: 11.500 e Ft 

e) belföldi finanszírozási kiadások: 219.454 e Ft 

f) felhalmozási kiadások: 37.979 e Ft, melyből felhalmozási tartalék 14.019 e Ft 

g) működési tartalék: 0 e Ft  

h) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 58.534 e Ft 

 

(3) A Közgyűlés az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételi összegen 

belül a bevételi kiemelt előirányzatonként a következő összegekben állapítja meg:  

a) önkormányzatok működési (költségvetési) támogatása: 214.600 e Ft 

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 180.878 e Ft 
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c) működési bevételek: 100 e Ft 

d) működési célú átvett pénzeszközök: 7.500 e Ft 

e) belföldi finanszírozási bevételek: 241.565 e Ft 

ea) előző évi költségvetési maradvány működési célú igénybevétele: 

22.111 e Ft 

eb) irányító szervi támogatás: 219.454 e Ft 

f) előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele: 12.019 e 

Ft 

g) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 e Ft 

h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 5.000 e Ft 

 

3. § 

 

(1) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal 2015. évi költségvetésének működési 

bevételeit és működési kiadásait, felhalmozási bevételeit és felhalmozási kiadásait, 

kiemelt előirányzatait a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg. 

 

(2) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal 2015. évi hiányát 0 forintban állapítja 

meg. 

 

(3) A bevételek és kiadások fejezetenkénti, címenkénti, alcímenkénti és kiemelt 

előirányzatok szerinti megosztását a 2. melléklet tartalmazza. 

 

(4) Az Önkormányzatnak és a Hivatalnak adósságot keletkeztető ügyletekből, 

önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló 

kötelezettsége nincs. 

 

 

 

 

4. § 

 

A Közgyűlés az Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet 

szerint fogadja el. 

 

5. § 

 

Az Önkormányzat likviditási tervét a 4. melléklet tartalmazza.  

 

6. § 

 

A Közgyűlés a köztisztviselők és a munkavállalók részére a cafeteria éves bruttó 

összegét 193.250 forintban állapítja meg. 

 

7. § 

 

A 2015. évi alkalmazotti létszámkeret előirányzatot az 5. melléklet tartalmazza. 
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8. § 

 

A Közgyűlés a 6. melléklet szerint fogadja el az Önkormányzat és a Hivatal 2015. évi 

bevételi és kiadási előirányzatainak előirányzat felhasználási ütemtervét és halmozott 

előirányzatainak ütemtervét. 

 

9. § 

 

A Közgyűlés a 7. melléklet szerint fogadja el az Európai Uniós támogatással 

megvalósuló programok, projektek 2015. évi kiadásait. 

 

10. § 

 

A Közgyűlés a 8. melléklet szerint fogadja el az Önkormányzat, és a 9. számú 

melléklet szerint a Hivatal 2015. évi költségvetésének feladatonkénti megosztását. 

 

11. § 

 

(1) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét – a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

jóváhagyásával - az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében szereplő bevételek 

és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra - a 

költségvetési főösszeg 5 százalékát meg nem haladó mértékig. 

 

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy az elnöki keret és a civil 

bizottsági keret felhasználásáról döntsön. 

 

(3) Az (1)-(2) bekezdés alapján hozott döntésekről a Közgyűlés elnöke a soron 

következő ülésen tájékoztatja a Közgyűlést. 

 

 

12. § 

 

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) E rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatokra vonatkozó 

rendelkezéseket 2015. január 1-jétől kell alkalmazni. 

 

 

Szombathely, 2015. február 6. 

 

 

 

 

 

 



 
 

27 

 

Majthényi László  

közgyűlési elnök 

dr. Balázsy Péter  

megyei jegyző 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

A rendelet kihirdetve: Szombathely, 2015. február 9. 

 

 

 

  

 

 

dr. Balázsy Péter  

 megyei jegyző 

2. számú melléklet 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

2/2015. (II. 9.) önkormányzati rendelete 

a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról  

és egyéb juttatásairól, támogatásairól szóló 

4/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény  

234. § (3) és (4) bekezdésében, valamint 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól, 

támogatásairól szóló 4/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 2. 

§-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(4) A közgyűlés az önkormányzati hivatal felsőfokú iskolai végzettségű 

köztisztviselői illetménykiegészítésének mértékét 2015. évben az alapilletmény 35%-

ban, a középfokú végzettségű köztisztviselői illetménykiegészítésének mértékét 20 %-

ban határozza meg.” 
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2. § 

 

A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A köztisztviselő kérelmére - visszatérítendő támogatásként -, kamatmentes 

lakásépítési-vásárlási támogatásban részesülhet a tulajdonába kerülő lakás építéséhez, 

újjáépítéséhez, vásárlásához, cseréjéhez, valamint a lakástulajdona bővítéséhez, 

felújításához, korszerűsítéséhez, közművesítéséhez és lakótelek vásárlásához 

legfeljebb 3 000 000 Ft-ig.” 

 

3. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2015. január 1-től 

kell alkalmazni. 

 

(2) A Rendelet 2. § (4) bekezdése 2015. december 31-én hatályát veszti. 

 

(3) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

Szombathely, 2015. február 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majthényi László  dr. Balázsy Péter  

közgyűlési elnök megyei jegyző 

 

 

 

 

 

AAAA 

A rendelet kihirdetve: Szombathely, 2015. február 9. 
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                                                                  dr. Balázsy Péter  

megyei jegyző 

 

 

 

 

 

 

 


