
                 
 
VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

                 ELNÖKE 
 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Magyar Labdarúgó Szövetség Vas Megyei Igazgatóságával kötött bérleti 
szerződés módosítására 

 

 

A Vas Megyei Önkormányzat helyiségbérleti szerződést kötött a Magyar Labdarúgó 
Szövetség Vas Megyei Igazgatóságával 2017. november 22-én a természetben 9700 
Szombathely, Berzsenyi tér 2. szám harmadik emeleten található 60 m2 nagyságú, nem 
lakás céljára szolgáló ingatlanra. A szerződés értelmében felek a bérleti díjat évente 
felülvizsgálják. Figyelemmel a megyei önkormányzat sport iránti elköteleződésére és 
a piaci viszonyokat is szem előtt tartva, a felek előzetes tárgyalásokat folytattak a 
bérleti díj emelésére vonatkozóan. Ennek megfelelően felek a bérleti díj emelésében 
állapodtak meg.  
 

 

Határozati javaslat: 
 

A Vas Megyei Közgyűlés Elnöke a Magyar Labdarúgó Szövetség Vas Megyei 
Igazgatóságával kötendő helyiségbérleti szerződés módosítását az előterjesztés 
mellékletének megfelelően jóváhagyja. 
 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) számú kormányrendeletre 
tekintettel a fenti döntést hoztam. Az álláspont kialakítása a Vas Megyei Közgyűlés 
tagjaival folytatott konzultáció útján történt. 
 

Felelős:     a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

Szombathely, 2020. november 30. 

 

 

Majthényi László sk. 



                 
 
VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

                 ELNÖKE 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Vas Megyei Önkormányzat és a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. 
közötti szolgáltatási szerződésre 

 

 

A Vas Megyei Önkormányzat immár ötödik éve áll szerződéses viszonyban a 
Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft.-vel. Az együttműködés lényege, hogy a 
Kft. elkészíti a Vasi Kaleidoszkóp című közszolgálati magazinműsort, amely 
minimum 25, maximum 30 perc terjedelmű, a megyében történő kiemelkedő 
kulturális, tudományos, történelmi, politikai, közéleti, stb. témákat dolgoz fel.  
 

A Vasi Kaleidoszkóp a megye szinte minden szegletében látható, köszönhetően a 

Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. és a kisebb tv-k együttműködésének. 
 

 

Határozati javaslat: 
 

A Vas Megyei Közgyűlés Elnöke a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft.-vel a 

Vasi Kaleidoszkóp című közszolgálati magazinműsor gyártására kötendő 
szolgáltatási szerződést az előterjesztés mellékletének megfelelően jóváhagyja. 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) számú kormányrendeletre 
tekintettel a fenti döntést hoztam. Az álláspont kialakítása a Vas Megyei Közgyűlés 
tagjaival folytatott konzultáció útján történt. 
 

Felelős:     a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

Szombathely, 2020. december 2. 

 

                                                                                Majthényi László sk. 



                   

VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

                 ELNÖKE 
 

ELŐTERJESZTÉS 

térségi jelentőségű kerékpárutak tervezésére biztosított támogatásról 
 

A térségi jelentőségű kerékpárutak előkészítéséről szóló 1726/2020. (X. 30.) Korm. 
határozat 1. pontja értelmében a Kormány felhívta az aktív Magyarországért felelős 
kormánybiztost és a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy gondoskodjanak a térségi 
jelentőségű kerékpárutak előkészítéséről.  
 

A Vas Megyei Önkormányzat a hivatkozott kormányhatározat alapján támogatásban 
részesül az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaságtól. A támogatás értelmében a megyei önkormányzat a térségi 
jelentőségű kerékpárutak tervezését (tanulmányterv, engedélyes terv, kiviteli terv), az 
elkészült tervek hatósági egyeztetését és jogerős építési engedély beszerzését valósítja 
meg, továbbá kisajátítási tervek elkészítését és záradékoltatását. 
 

A jelen feladat keretében Vas megyében elkészülnek a leginkább hiányzó kerékpáros 
útvonalak engedélyes és kiviteli tervei, valamint az építési engedélyek is megszerzésre 
kerülnek. Ezáltal a 2021-2027 ciklus felhívásaira – melyek előreláthatólag 2021 I. 
félévében megjelennek – az érintett önkormányzatok olyan pályázatokat tudnak 
benyújtani, melyek a valós kivitelezési költségeket tartalmazzák. A támogatás 
megítélését követően a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás elindítható. 
Projekt megvalósításának időtartama: 2020. december 1. – 2021. június 30. 

A támogatás összege: 139.000.000 Ft 
 

Határozati javaslat: 
 

A Vas Megyei Közgyűlés Elnöke jóváhagyja, hogy a térségi jelentőségű kerékpárutak 
tervezésére irányuló felhívásra a Vas Megyei Önkormányzat támogatási kérelmet 

nyújt be. 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) számú kormányrendeletre 
tekintettel a fenti döntést hoztam. Az álláspont kialakítása a Vas Megyei Közgyűlés 
tagjaival folytatott konzultáció útján történt. 
 

Felelős: közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

Szombathely, 2020. december 3. 

                                                                                Majthényi László sk. 



                    

 

VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

                 ELNÖKE 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Családbarát Munkahely és vezető díjak 

odaítéléséről 
 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 2018. szeptember 28-i ülésén döntött a kitüntető díjak, 
elismerések alapításáról és adományozásáról szóló 10/2017. (XII. 15.) önkormányzati 
rendelete módosításáról, megalapítva Vas Megye Családbarát Munkahelye díjat kettő 
kategóriában, illetve a Vas Megye Családbarát Munkahelyi Vezetője díjat. 
 

A rendelet értelmében december 23-ig kerül sor a díjak odaítélésére és átadására.  
 

 

A fentiek közül az alábbiakat javaslom díjazásra: 
 

1. oklevél a rendelet 25/A § (1) bekezdése alapján  
 

az Ivy Technology AMS Hungary Kft. részére 

VAS MEGYE CSALÁDBARÁT MUNKAHELYE DÍJ 
 

 

2. oklevél a rendelet 25/A § (2) bekezdése alapján 

 

a Szentgotthárd Thermalpark  - St.Gotthard Spa & Wellness részére 

 

VAS MEGYE CSALÁDBARÁT MUNKAHELYE DÍJAT 

 

 

3. oklevél a rendelet 25/B §-a alapján 

 

Ágh Ernőné, a Vas Megyei Kormányhivatal főigazgatója részére 

 

VAS MEGYEI CSALÁDBARÁT MUNKAHELYI VEZETŐJE DÍJAT 

 

 

Határozati javaslat 
 



A Vas Megyei Közgyűlés Elnöke   

 

a) a 100 főnél több foglalkoztatottal működő cégek közül a Ivy Technology AMS 

Hungary Kft. részére Vas Megye Családbarát Munkahelye Díjat; 
b) a legfeljebb 100 főt foglalkoztató cégek közül a Szentgotthárd Thermalpark  - 

St.Gotthard Spa & Wellness részére Vas Családbarát Munkahelye Díjat; 
c) Ágh Ernőné, a Vas Megyei Kormányhivatal főigazgatója részére Vas Megye 

Családbarát Munkahelyi Vezetője Díjat 
 

adományozza. 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) számú kormányrendeletre 
tekintettel a fenti döntést hoztam. Az álláspont kialakítása a Vas Megyei Közgyűlés 
tagjaival folytatott konzultáció útján történt. 
 

Felelős:  a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

Szombathely, 2020. december 03. 

 

 

Majthényi László sk. 



                   

VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

                 ELNÖKE 
 

ELŐTERJESZTÉS 

helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok 

 támogatására kiírt pályázatban való részvételről 
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatási lehetőséget biztosít a 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok koordinatív tevékenységeinek, kábítószer-

probléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására továbbá 
a megyei szintű koordináció megerősítésére. 
 

A Vas Megyei Önkormányzat elsődleges célja a Vas megyei KEF-ek támogatása című 
projekt keretében a Csepreg és Szombathely városában működő Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum munkájához kapcsolódóan a helyi önkormányzati és oktatási 
intézmények, iskolák drogstratégiájának újragondolása, aktualizálásának 
koordinálása kutatási eredményekre alapozva.  

Másodlagos célkitűzés a meglévő szakmai együttműködések erősítése és a területhez 

kapcsolódó jó gyakorlatok népszerűsítése, szakmai egyeztetések megvalósítása, 

valamint közreműködés a helyi szintű cselekvési tervek létrehozásában, 
megvalósításában a KEF tagok és társterületeken dolgozó szakemberek bevonásával 
is. Tervezzük hatástanulmány elkészítését, mely segítségével a hatásosság, 
hatékonyság indikátorainak értékelése valósul meg. 
Projekt megvalósításának időtartama: 2020. december 1. – 2021. június 30. 

Igényelt támogatás összege: 2.300.000 Ft 

 

Határozati javaslat: 
 

A Vas Megyei Közgyűlés Elnöke jóváhagyja, hogy az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma felhívására a Vas Megyei Önkormányzat támogatási kérelmet nyújt be 

helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok támogatására. 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) számú kormányrendeletre 
tekintettel a fenti döntést hoztam. Az álláspont kialakítása a Vas Megyei Közgyűlés 
tagjaival folytatott konzultáció útján történt. 
 

Felelős: közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

Szombathely, 2020. december 4. 

                                                                                Majthényi László sk. 



            

 

VAS MEGYEI JEGYZŐ 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Vas Megyei Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységének 
tárgyában 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 
119. § (5) bekezdésében, illetve a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdésében 
foglaltak szerint az önkormányzat éves ellenőrzési tervét a Képviselő testület a 
tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá.  
 

A hivatkozott rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében a költségvetési szerv vezetője 
köteles biztosítani a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat. Továbbá a 
(9) bekezdés értelmében a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat, 
az önkormányzatok társulása, és az irányításuk alá tartozó költségvetési szervek 
belső ellenőrzési feladatait a képviselő-testület, illetve a társulási tanács döntése 
alapján elláthatja az irányító szerv által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban 
alkalmazott vagy polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr. A 16. 

§ (1) bekezdése szerint a belső ellenőrzési tevékenység ellátása részben vagy 
egészben - az e rendeletben meghatározott feltételekkel - külső szolgáltató 
bevonásával is biztosítható. 
 

A Vas Megyei Önkormányzat hivatala belső ellenőrzési szervezettel nem 

rendelkezik, kinevezett belső ellenőrt nem alkalmaz. A kontrollfolyamatok 
kialakításáért, a kontrolltevékenység végrehajtásáért, a belső ellenőrzési feladatok 
ellátásáért a hivatal vezetője felelős, az általa megbízott személy közreműködésével. 
Ezt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE) valamint 

egyéb esetenkénti vizsgálatok keretében (megbízásos jogviszony) valósítja meg. A 

belső ellenőrzési kötelezettséget külső szolgáltató útján látja el. 
 

A 2018. évben kerültek felülvizsgálatra szabályzataink. Azonban az azóta eltelt 
időszak alatt történtek jogszabályi és személyi változások, melyek indokolják 

szabályzataink újbóli aktualizálását. Így ezen kockázati tényezőket figyelembe véve a 
2021. évben az alábbi vizsgálatok elvégzése indokolt: 
 
 

Vizsgálat tárgya: Pénzügyi szabályzatok felülvizsgálata, értékelése: 
1.) Pénz és értékkezelési szabályzat  
2.) Számviteli politika 

3.) Eszközök és források értékelési szabályzata 
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4.) Eszközök és források leltározási és leltárkészítési    
szabályzata 

5.) Önköltségszámítási szabályzat 
6.) Számlarend 

7.) Selejtezési szabályzat 
8.) Bizonylati szabályzat 
9.) Gazdasági ügyrend 

10.) Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, 
érvényesítés szabályzata 

Vizsgálat célja: A szabályzatok felülvizsgálata a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően  

Ellenőrizendő 
időszak: 

2020. év 

Ütemezése: Folyamatos, ill. az év bármely szakaszában 
szúrópróbaszerűen 

Ellenőrzés módszere: A jogszabályváltozások fényében felülvizsgálatra kerül a 
szabályzatok tartalma. 

 

 
 

Határozati javaslat: 
 

A Vas Megyei Közgyűlés Elnöke a Vas Megyei Önkormányzat 2021. évre vonatkozó 
belső ellenőrzési tervét elfogadja.  
 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) számú kormányrendeletre 
tekintettel a fenti döntést hoztam. Az álláspont kialakítása a Vas Megyei Közgyűlés 
tagjaival folytatott konzultáció útján történt. 
 

Felelős:           megyei jegyző 

Határidő:       2022. február 28. 

 

 

Szombathely, 2020. november 30.    

 

 

Dr. Balázsy Péter sk. 


