
 
 

VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

ELNÖKE 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 Vas Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak  

2. számú módosítására 

A Közgyűlés 2020. február 14-i ülésén megalkotta a Vas Megye Önkormányzata 2020. évi 
költségvetéséről szóló 2/2020.(II.17.) önkormányzati rendeletét. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §. (4) bekezdése előírja, hogy a helyi 
önkormányzat, valamint a felügyelete alatt álló költségvetési szerv költségvetését az első 
negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves 
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítsa a 
költségvetési rendeletét. 

 A költségvetés módosítására vonatkozó indítvány az 2020. december végéig bekövetkezett 
változásoknak a költségvetési rendeletben történő átvezetésére tesz indítványt.  

A jelzett időszakra a költségvetés módosítását eredményező tételek: 

  
Vas Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetése 2. számú 

előirányzat módosítás 
bevétel e Ft kiadás e Ft 

B115 
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő 
támogatások 

    

  Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása 2020 13 500   

B16 
Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről      

  
Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása 2020 eredeti 
előirányzatként tervezett 

-13 230   

  Széchenyi 2020 projektek támogatásainak elmaradása -58 169   

  Térségi jelentőségű kerékpárutak - Vas Megye 6 950   

  Közfoglalkoztatás támogatás elmaradás a tervezettől -50   

  Diákmunka támogatás elmaradás a tervezettől -9   

  Vas Megyei Értékek HUNG-2020/6327 4 000   

  Vas Megyei KEF-ek támogatása KAB-KEF-20-0014 2 300   

  Értékturizmus Vas Megyében TTP-KP-1-2020/000159 1 800   

B2  Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről     

  Térségi jelentőségű kerékpárutak - Vas Megye 132 050   

B4 Működési bevételek     

  Bérbeadásból származó bevételek 1 345   

B74 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök     

  Dolgozó lakáshitel törlesztések és lejárt követelések 1 769   

B814 Finanszírozási bevételek      

  2021. évi állami támogatás előlege 9 980   
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K1 Személyi juttatás     

  
Személyi juttatások 4. számú melléklet szerinti feladat 
bontásban 

  5 165 

K2 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó                                                                                 

  Járulék 4. számú melléklet szerinti feladat bontásban   -323 

K3 Dologi kiadások     

  Dologi kiadások 4. számú melléklet szerinti feladat bontásban   -738 

K5 Egyéb működési célú kiadások      

  
Egyéb működési célú kiadások 4. számú melléklet szerinti 
feladat bontásban 

  96 561 

K6 Beruházások      

  4. és 7. számú melléklet szerinti feladat bontásban   -10 399 

K7 Felújítások     

  4. és 7. számú melléklet szerinti feladat bontásban   -2 000 

K8 Egyéb felhalmozási kiadások     

  4. és 7. számú melléklet szerinti feladat bontásban   0 

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése      

  2020. évi állami támogatás előlege visszafizetése     

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása      

  Hivatal támogatása   13 970 

  Önkormányzat előirányzat módosítás összesen 102 236 102 236 

        

  
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése 

2. számú előirányzat módosítás 
bevétel e Ft kiadás e Ft 

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről      

  2020. évi időközi választások 528   

  Széchenyi 2020 projektek támogatásainak elmaradása -19 469   

  IX. Ars Pannonica 2020. NKA miniszteri támogatás 3 500   

  ICC nemzetközi projekt ERFA támogatás 515   

  WomenPuls nemzetközi projekt ERFA támogatás 4 347   

  
SI-HU PRO nemzetközi projekt hazai társfinanszírozás és 85% 
megelőlegezés 

55 275   

  
BORDER/HI/STORIES nemzetközi projekt hazai 
társfinanszírozás és 85% megelőlegezés 

59 609   

  
DIGIUP4.0 nemzetközi projekt hazai társfinanszírozás és 85% 
megelőlegezés 

33 348   

  
Várható Nemzetközi projekteknek eredeti előirányzatba 
tervezett összegének visszavétele 

-19 716   

B4 Működési bevételek     

  telefon továbbszámlázás, biztosítás visszatérítések, ÁFA  2 839   

  Magyar Falu Program 779   

B5 Felhalmozási bevételek     

  Gépjármű, eszköz értékesítés 3 520   

B6 Működési célú átvett pénzeszközök     

  Nemzetközi projektek  -30 889   

B813 Előző évi maradvány igénybevétel     

B816 Központi, irányító szervi támogatás      
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  Hivatal támogatás  13 970   

K1 Személyi juttatások     

  
Személyi juttatások az 5. számú melléklet szerinti feladat 
bontásban 

  11 661 

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                     

  
Munkaadókat terhelő járulékok megtakarítás az 5. számú 
melléklet szerinti feladat bontásban 

  -446 

K3 Dologi kiadások     

  
Dologi megtakarítás az 5. számú melléklet szerinti feladat 
bontásban 

  -32 462 

K5 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
törlesztése államháztartáson belülre 

    

  
Pályázati támogatások megelőlegezéséből származó 
visszafizetési kötelezettségek 

  122 983 

K6 Beruházások      

  5. és 7. számú melléklet szerinti feladat bontásban   6 420 

K9 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     

        

  Hivatal előirányzat módosítás összesen 108 156 108 156 

 

Az előirányzat módosítás forrásai jelen módosítással 210.392 e Ft-tal növelik az önkormányzat 
összevont költségvetését.  

I. A Vas Megyei Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló módosító rendelet-
tervezetének előzetes hatásvizsgálata 

A Vas Megye Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló módosító rendelet-tervezetében 
(a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai az alábbiak szerint összegezhetők:  

 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen:  

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai  

A jelenlegi társadalmi, gazdasági, költségvetési viszonyokat nem befolyásolja, nem 
teremt hátrányosabb helyzetet. 

b) környezeti és egészségi következményei  

A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek.  

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai  

Az adminisztratív terhek nem növekednek a rendelet-alkotás által.  

2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható 
következményeinek vizsgálata:  

A Közgyűlés nem felelne meg az Áht. előírásainak rendelete nem tükrözné a valós 
költségvetési viszonyokat, jogszabálysértő helyzet állna fenn. 
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3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  

A Tervezet elfogadása esetén a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, 
szervezeti, tárgyi feltételre nem lesz szükség.  

II. A rendelet tervezete 

Vas Megyei Közgyűlés 

.…/2021. (...) önkormányzati rendelete 

a Vas Megye Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló  

2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelete 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 katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú 
kormányrendeletre tekintettel a Vas Megyei Közgyűlés Elnöke a következő rendeletet alkotja: 

1. § 

Vas Megye Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati 
rendeletének (továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

  2. § 

(1) A Vas Megyei Közgyűlés (továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat 2020. évi 
összevont költségvetésének bevételi és kiadási egyenlegét ezer forintban az alábbiak 
szerint állapítja meg: 

     

Megnevezés Működési 

célú 

Felhalmozási 
célú 

Összesen 

Tárgyévi költségvetési kiadási 
főösszeg 991 199 47 701 1 038 900 

Tárgyévi költségvetési tartalék 71 366 153 088 224 454 

Kiadási összesen 1 062 565 200 789 1 263 354 

Kiadásokból irányító szervi támogatás -215 437   -215 437 

Nettó kiadások összesen 847 128 200 789 1 047 917 

Tárgyévi költségvetési bevételi 
főösszeg 838 762 140 739 979 501 

Tárgyévi költségvetési hiány összeg     0 

Előző évi maradvány összege 233 929 49 924 283 853 

Bevételi főösszeg 1 072 691 190 663 1 263 354 

Bevételekből irányító szervi támogatás -215 437   -215 437 

Nettó bevételek összesen 857 254 190 663 1 047 917 
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(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadási összegen belül 
a kiadásokat kiemelt előirányzatonként a következő összegekben állapítja meg: 

a) személyi juttatások: 328.846 e Ft 
b) munkaadókat terhelő járulékok: 58.788 e Ft 
c) dologi kiadások: 98.966 e Ft 
d) egyéb működési célú kiadás: 503.636 e Ft, ebből 

- működési tartalék: 71.366 e Ft 
- felhalmozási tartalék: 153.088 e Ft 

e) beruházások: 47.701 e Ft 
f) felújítások: 0 e Ft 
g) egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 e Ft 
h) finanszírozási kiadások: 225.417 e Ft, ebből 

- központi, irányítószervi támogatás: 215.437 e Ft 
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 9.980 e Ft.  

 

(3) A Közgyűlés az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételi összegen belül 
a bevételeket kiemelt előirányzatonként a következő összegekben állapítja meg:  

a) önkormányzatok működési támogatásai: 263.000 e Ft 
b) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson belülről: 0 e Ft 
c) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 

államháztartáson belülről: 0 e Ft 
d) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 266.150 

e Ft 

e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 132.050 e Ft 
f) működési bevételek: 12.967 e Ft 
g) felhalmozási bevételek: 3.520 e Ft 
h) működési célú átvett pénzeszközök: 71.228 e Ft 
i) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 5.169 e Ft 
j) finanszírozási bevételek: 509.270 e Ft, ebből: 

- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú): 
233.929 e Ft 

- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú): 
49.924 e Ft 

- államháztartáson belüli megelőlegezések: 9.980 e Ft 
- központi, irányítószervi támogatás: 215.437 e Ft. 

 

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal 2020. évi hiányát 0 forintban állapítja 
meg.” 

2. § 

(1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  

(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.  
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(3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

(4) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.  

(5) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 

(6) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 

(7) A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.  

(8) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.  

(9) A R. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 

(10) A R. 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. 

3. § 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

Szombathely, 2021. április  …... 
 

 

  

 

Majthényi László Dr. Balázsy Péter 

elnök megyei jegyző 

 

 

III. Általános indokolás 

A Rendelet 1. §-a a módosuló tételeket, a 2. §-a a módosuló mellékleteket tartalmazza. 

A 3. § a rendelet hatálybalépésének időpontját tartalmazza. 

 

Szombathely, 2021. ………………….. 

                                                                                   Majthényi László sk. 

 

 



 
 

VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

ELNÖKE 

 

 

 

 

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 

a Vas Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. §-ában előírt kötelezettségének eleget téve 
az alábbiakban számolunk be az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásáról. 

I. 

A megyei önkormányzat 2020. évi működése a fegyelmezett és takarékos gazdálkodásnak 
köszönhetően kiegyensúlyozott volt, likviditási problémák nem jelentkeztek. A zökkenőmentes 
működés pénzügyi fedezetét a központi költségvetési támogatás, jelentős pályázati források 
bevonása és a 2019. évi maradvány biztosította.  

A megyei önkormányzat tervezett bevételi forrásai és teljesülésük 

A megyei önkormányzat összevont tervezett bevételként 1.263.354 e Ft-ot vett számba, 
melyből 1.094.104 e Ft működési, 169.250 e Ft felhalmozási célú. A bevételek összességében 
1.260.144 e Ft összegben realizálódtak. A 3.210 e Ft különbözet a lejárt esedékességű 
követeléseinkből adódik. Ebből 2.868 e Ft dolgozói lakáshitel, amelyből 752 e Ft a 2020. IV. 

negyedévi törlesztések. A megfizetett törlesztő részleteket negyedévente, a negyedévet követő 
hónap elején utalja az OTP a lakásalap számlánkra.  További 342 e Ft szolgáltatások 
ellenértékéből és eszközértékesítésből származó követelés. 

Működési bevételek 

Önkormányzat működési bevételeinek teljesülése: 

- A megyei önkormányzatok 2020. évi központi finanszírozása feladatalapú támogatással 
történt, 249.500 e Ft központi támogatásban részesültünk. A megyei kiegészítő 
támogatás alapból 13.500 e Ft támogatást nyertünk. 

- 1.111 e Ft közfoglalkoztatás támogatásából, 1.455 e Ft nyári diákmunka támogatásból 
folyt be. 

- A Széchenyi2020 projektek feladatival kapcsolatosan 15.538 e Ft további előleg 
érkezett a részünkre.  

- Térségi jelentőségű kerékpárutak – Vas Megye pályázat kapcsán összesen 139.000 E Ft 

támogatásban részesült az önkormányzat, melyből 6.950 e Ft működési célú támogatás. 

- Vas Megyei Értékek pályázaton 4.000 e Ft, az Értékturizmus Vas Megyében pályázaton 

1.800 e Ft támogatást nyert az önkormányzat, míg a Vas Megyei KEF-ek támogatására 

2.300 e Ft kaptunk.  

- 7.615 e Ft bevételt ingatlan bérbeadásából realizáltunk, melyből 5.996 e Ft a felújított 
III. emeleti irodák bérbeadásából származott. Így megállapítható, hogy az irodák 
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felújítási költségeiből 2017-2020. évben már jelentős összeg, 22.563 e Ft visszatérült. 
Az elkövetkező években is várhatóan évi 5 millió forint saját bevételt tud kitermelni az 
elvégzett felújítás. 

- A 2021. évi normatíva terhére 2020. decemberében 9.980 e Ft előleg érkezett, melynek 
visszafizetése 2021. évben esedékes. 

- A jóváhagyott 133.820 e Ft maradvány felhasználása megtörtént. Ennek jelentős 

hányada pályázati forrásokhoz kapcsolódik. 

Hivatal működési bevételeinek teljesülése: 

- A Széchenyi 2020 projektekkel kapcsolatban ellátott feladatok fedezetére 2020. évben 
további 59.455 e Ft előleget kaptunk.  

- 240.648 e Ft ERFA támogatással és ERFA megelőlegezéssel számolhattunk 2020. 

évben a nemzetközi projektek tekintetében. 
- Államháztartáson belüli működési célú támogatásokból a 2020. évi időközi 

választásokra 621 e Ft érkezett.   
- Immár IX. alkalommal fog megrendezésre kerülni a nemzetközi szintű Ars Pannonica 

tárlat, melynek megrendezésére pályázati támogatás keretében 3.500 e Ft-ot nyertünk. 
- Működési bevételeink 5.037 e Ft összegben a Magyar Falu Program kiszámlázott 

projektmenedzseri díjából, telefon költségek továbbszámlázásából illetve árfolyam 
nyereségből állnak.  

- 150.033 e Ft volt a maradvány igénybevétel, melynek jelentős része szintén pályázati 
források felhasználásához kapcsolódott és 215.437 e Ft volt az irányítószervi támogatás. 

Önkormányzat felhalmozási bevételei:  

- Térségi jelentőségű kerékpárutak – Vas Megye pályázat kapcsán összesen 139.000 E Ft 
támogatásban részesült az önkormányzat, melyből 132.050 e Ft felhalmozási0 célú 
támogatás. 

- Dolgozóknak nyújtott lakáscélra kölcsönökből 2.301 e Ft térült vissza, 8.386 e Ft előző 
évi felhalmozási maradványként került bevételezésre. Dolgozók részére 2020-ban hitel 

folyósítás nem történt, így a lakásalap számla pénzeszközeit tartalékként visszük tovább 
a következő évre.  

Hivatal felhalmozási bevételei: 

- Értékesítésben hasznosított 2 db gépjármű eladási árának ellenértékéből 3.492 e Ft 

bevétel folyt be. 

II. 

Kiadások 

A 2020. évi összevont költségvetés kiadásainak előirányzata 1.263.354 e Ft, melyek 814.862 e 

Ft-on realizálódtak. Ebből 767.161 e Ft működési, 47.701 e Ft felhalmozási célú. A 448.492 e 

Ft kiadás elmaradás oka egyrészt a 31.889 e Ft decemberi személyi juttatásokkal kapcsolatos 
kötelezettségvállalás és 1.634 e Ft dologi kötelezettségvállalás. Ezen túlmenően a hazai és 
nemzetközi pályázatok előlegeiből a következő évekre tartalékolandó összegek, a lakásalap 
tartaléka, illetve a 2021. évi állami támogatás 2020. évi megelőlegezéséből származó 
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kötelezettség. A fentiekben felsorolt kötelezettségvállalások a következő években teljesülnek 
kiadásként. 

Önkormányzat működési kiadásai: 

Bér és járulék 

- Az önkormányzatnál közfoglalkoztatás keretében átlagosan 1 fő foglalkoztatása történt, 
továbbá nyári diákmunkán 2 hónapig volt lehetőségünk diákokat foglalkoztatni. A 2 
feladat 2.804 e Ft összegben, 80%-os és 100 %-os támogatás mellett valósultak meg. A 

közfoglalkoztatással kapcsolatban nagyon jók a tapasztalatok, a hasonló források 
kihasználására a jövőben is törekedni kell.  

- A külső személyi juttatások és járulékai adataiból 60.040 e Ft összeg a tisztviselők és a 
közgyűlési tagok személyi juttatásait és költségtérítéseit tartalmazza, 7.212 e Ft 

pályázatokkal kapcsolatos személyi kiadások. 

Dologi kiadások, átadott pénzeszközök, visszafizetések  

Az eszköz, a vagyon működtetésével, az üzemeltetéssel és a szakmai feladat ellátásával 
kapcsolatos költségek a Hivatal költségvetésében jelennek meg, ezért az Önkormányzaton a 
dologi kiadások elsősorban a pályázati forrásokból megvalósuló feladatok tekintetében 
jelentkeznek.  

- Az önkormányzat működésével kapcsolatban bankköltség, kötelező belső ellenőrzési 
feladatok, lakáshitelek kezelésével kapcsolatos ügyvédi költségek, vasmegye.hu portál 
fenntartási költségei jelentkeznek. 

- A további szolgáltatás- és szakmai tevékenység vásárlásával összefüggő kiadások a 
pályázatokkal kapcsolatban jelentkeznek. 

- A hivatal részére nyújtott 215.437 e Ft központi, irányítószervi támogatási forrásba 
(intézményfinanszírozásba) 42.355 e Ft pályázati forrást tudtunk bevonni azokra a 
pályázati feladatokra melyhez a szakmai és üzemeltetési hátteret a hivatal biztosítja.  

- Elnöki keretre 6.834 e Ft forrást biztosítottunk 2020. évben. Ez a forrás jelentősen 
hozzájárul a megyei civil szervezetek, szerveződések, önkormányzati rendezvények 
fenntartásához. Ezek olyan civil szerveződések, melyek életbetartása társadalmi érdek. 
E szervezetek továbbra is igénylik a megye támogatását, annál is inkább, mert forrásaik 
egyre szűkösebbek és több civil szervezésű rendezvény, program megyei 

önkormányzati támogatás nélkül nem is volna megvalósítható. A forrást elsősorban 
működési célú támogatásként biztosítottuk a szervezet részére. 

- A három Területi Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szintén elengedhetetlen a 
támogatás. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat működését összesen 500 e Ft, a Horvát 
Nemzetiségi Önkormányzat működést összesen 500 e Ft, a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat működését 500 e Ft átadott pénzeszközzel támogattuk. 

- A nemzetközi és hazai szervezetek részére tagdíjaként 3.536 e Ft összeget fizettünk. 

Hivatal működési kiadásai: 

Bér és járulékok 

Az Önkormányzati Hivatalnál kifizetett személyi juttatások esetében többletfeladatként 
jelentkeztek 2020. évi időközi választások, melyek pénzügyi fedezetét a Nemzeti Választási 
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Iroda biztosította támogatásként, továbbá a hazai és nemzetközi pályázatok, TOP, KEHOP 

források. Ezen túl a 2019. évi maradvány terhére kötelezettségként vállalt személyi juttatások 
módosították a jogcímen jelentkező kifizetési kötelezettségeket. A 34 fő tervezett álláshelyre 
28 fő volt a tényleges foglalkoztatott létszám. 2020. évben a Széchenyi 2020 projektek 106.789 

e Ft, a nemzetközi projektek 57.857 e Ft összegű fedezetet biztosítottak a Hivatal 2020. évi bér 
és járulék kiadásokra, ami ezen összes kiadásoknak az 60 %-át fedezte. 

Dologi kiadások, átadott pénzeszközök, visszafizetések  

- A dologi kiadásoknál jellemzően elmondható, hogy a 2020. évi működést is a takarékos 
és hatékony gazdálkodás szemlélete vezérelte.  

- Fontos még megjegyezni, hogy a gépjárművek üzemanyag beszerzése kiadáson jelentős 
mértékű költségmegtakarítást értünk el 2016. évben. Ezt a kiadási szintet a további 
évekre, így 2020. évre sikerült tartani.   

- A 190.505 e Ft összegű működési célú kiadások előirányzata a pályázati előlegekből 
tartalékolandó pénzeszközöket takarja. 

Önkormányzat felhalmozási kiadásai: 

- 812 e Ft összegben a Berzsenyi 2. épületrészben klímaszerelés valósult meg.  

- 100 e Ft értében történt meg zászló beszerzése az elnöki keret terhére.  
- 10.050 e Ft összegben pályázati forrásokból valósult meg eszközök beszerzése. 
- 2020. évbe a dolgozóknak nem nyújtottunk lakáshitelt, így a tatalék a feladatra 10.066 

Ft-ot tesz ki.  

Hivatal felhalmozási kiadásai: 

Értékhatártól függetlenül minden olyan eszköz beszerzést, amely 1 éven túl szolgálja a 
szervezet feladatait, beruházási kiadások között kell elszámolni.  A hivatalon a napi működést 
szolgáló gépek, berendezések elavulás miatti halaszthatatlan pótlása történt meg 687 e Ft 
összegben. Új szerver és tűzfal beszerzése történt meg 1.572 E Ft összegben, továbbá 3 db 

gépjármű vásárolt a hivatal 14.225 e Ft összegben. 

Ezen túl a pályázati források terhére 20.255 e Ft összegben pályázatokhoz kapcsolódó eszköz 
beszerzés történt.   

Követelések: 

A Hivatalon a követelések között továbbszámlázott telefonköltség összegei szerepelnek. 

Az önkormányzatnak és a hivatalnak 1.594 e Ft szállítói tartozása volt az év végén, melyből 
1.494 e Ft lejárt tartozás. 
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III. 

A Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai (pályázatok) 

1. Terület-és Településfejlesztési Operatív Program keretében végzett 
projektmenedzsment tevékenység ellátása 

Az önkormányzati hivatal területfejlesztési feladatai kapcsán továbbra is a leghangsúlyosabb a 
Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) aktív megvalósításában történő 
részvétel. A megyei önkormányzatok egyrészt a területi középszint meghatározó szereplőjeként 
a TOP, illetve az integrált területi programok megvalósításában jogszabály által definiált 
döntés-előkészítési, koordinációs és monitoring feladatokat látnak el. Ennek megfelelően a 
TOP döntéshozatali eljárásrendje a 2007-2013 közötti EU-s pénzügyi ciklushoz képest jelentős 
többletjogosultságot és felelősséget teremtett a Vas Megyei Önkormányzat esetében is.  

A TOP megyei keretének programmenedzsment feladatai mellett a projektmenedzsment 
feladatok ellátása is a megyei önkormányzatok szerepkörét bővíti, amely a feladattömeget 
tekintve a 2020. évre a Vas Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatainak leginkább 
erőforrásigényes részét képezte.  

A 272/2014. (XI.5.) kormányrendelet alapján ugyanis a megyei önkormányzat – a megye 

területén lévő megyei jogú város járásán kívül – a területén található települési önkormányzatok 
és területi kiválasztási eljárásrendben kiválasztott projektek esetén a megyei jogú város 
járásában található települési önkormányzatok esetében is, a rendelet hatálya alá tartozó 
támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei projektmenedzsment 
tevékenységének, valamint a rendelet 3.12.1. pontjában foglalt további tevékenységek 
ellátásában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri. 

A TOP pályázati felhívásaihoz kapcsolódóan 2020. év végéig összesen 102 darab nyertes 
projekt esetében kérték a települései önkormányzatok a Vas Megyei Önkormányzat, illetve 
annak Hivatala támogatását a projektek előkészítésével és a menedzsmentjével kapcsolatban. 
Ezen projektek összköltsége 13,8 milliárd forintot tesz ki. A program keretében végrehajtott 
forrásátcsoportosítások eredményeként 2020. évben további felhívások meghirdetésére nyílt 
lehetőség, így további 4 új nyertes pályázat előkészítésében működött közre a megyei 
önkormányzat hivatala. A feladatellátás költségeinek megtérítése támogatott konzorciumi 
partnerként történik, a menedzsment feladatok esetében az erre a tevékenységre elszámolható 
maximum 2,5%-nyi költséghányad lehívásával. 

A Vas Megyei Önkormányzat és Hivatala több projektben is aktív koordinatív szerepet vállal, 
mely esetekben, mint konzorciumi partner előkészíti és menedzseli a pályázatokat, így 
hozzájárul ahhoz, hogy a települések (döntően falvak) sikeresen meg tudják valósítani 
fejlesztési elképzeléseiket. A projektmenedzsment feladatok ellátása jelentős mértékben javítja 
egyúttal az önkormányzati hivatal pénzügyi egyensúlyát is.  

2020. év végére a korábban (2016-2018. években) benyújtott projektek jelentős része 
megvalósult, 50 beruházás esetében a kivitelezési munkák már befejeződtek és a projektek 
adminisztratív zárási folyamatai zajlanak. A záró helyszíni ellenőrzések lefolytatása 2 projekt 
esetében 2018-ban, 6 projekt esetében 2019-ben történt meg. A 2020. évben a koronavírus-
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járvány miatti korlátozások következtében a tervezetthez képest jóval kevesebb helyszíni 
ellenőrzést folytathattak le az államkincstár munkatársai, így ebben az évben további 13 darab 
záró helyszíni ellenőrzés történt meg. A 2021. évben tovább fog folytatódni a projektzárások 
folyamata, a TOP első körös felhívásai esetében várhatóan minden projekt zárása megtörténhet. 
Ennek keretében jelentős feladatot ad a kifizetési kérelmek benyújtása, tekintettel arra, hogy 
egy jogszabályváltozás következtében az adott év október 15. napjáig az adott projekt előlege 
terhére pénzügyileg teljesített számláit november 1-ig be kellett nyújtani elszámolás céljából. 
Ezen feladatkör kapcsán összesen 60 darab kifizetési kérelmet nyújtottak be a hivatal 

munkatársai a 2020-ban, 1 626 millió Ft értékben. 

A fenti projektállomány az önkormányzati hivatal területfejlesztési csoportja vonatkozásában a 
humánerőforrások további erősítését követelte meg, jelenleg 6 fő magasan képzett, 8-10 éves 
szakmai tapasztalattal rendelkező munkatárs és 1 fő projektasszisztens látja el a projektek 
menedzsmentjével kapcsolatos feladatokat. 

A 2020. év végi, hatályos támogatási szerződéssel rendelkező projektállomány darabszámát, 
tématerületek szerinti megoszlását az alábbi táblázat mutatja: 

Felhívás 
kódja 

Felhívás címe Azon 

konzorciumi 

projektek 

száma, 
amelyek 

esetében a 
megyei 

önkormányza
t vagy 

hivatala végzi 
a projektek 

menedzsment 

feladatait 

(db.) 

Megítélt 
támogatás 
összesen 

(millió Ft) 

Megyei 

önkormány
zat/hivatal 

számára 
felhasználh

ató 
támogatás 
(millió Ft) 

Státusz 

TOP 1.1.1 Ipari parkok, 

iparterületek 
fejlesztése 

1 183 4,6 tervezés folyamatban 

TOP 1.1.3 Helyi 

gazdaságfejleszté
s 

1 60 1,5 lezárt 

TOP 1.2.1 Társadalmi és 
környezeti 
szempontból 
fenntartható 
turizmusfejlesztés 

4 1 019 99,39 

támogatás / 
35,49 bér 

két projekt 
megvalósítása 
megtörtént,  
két projekt 
megvalósítása 
folyamatban 

TOP 1.4.1 A foglalkoztatás 
segítése és az 
életminőség 
javítása 

24 3 160 88,64 2015. évi felhívás 
2017-ben megkötött 
szerződései esetében 
a kivitelezés lezárult, 
a záró helyszíni 
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családbarát, 
munkába állást 
segítő 
intézmények, 
közszolgáltatások 
fejlesztésével 

ellenőrzések 
megtörténtek, a 
projektzárások 
folyamatban vannak; 

a 2019-ben 

megkötött 
szerződések és a 

2019. évi felhívás 
esetében a 
megvalósítás 
folyamatban 

TOP 1.5.1  A 2021-27 

tervezési időszak 
stratégiai és 
projektszintű 
előkészítése 

1 215 215 megvalósítás 
folyamatban 

TOP 2.1.1 Barnamezős 
területek 
rehabilitációja 

1 215 5 megvalósítás 
folyamatban 

TOP 2.1.2 Zöld város 
kialakítása 

2 302 7,5 lezárt 

TOP 2.1.3 Települési 
környezetvédelmi 
infrastruktúra-

fejlesztések 

16 1 753 50,65 2015. évi felhívás 

esetében kivitelezés 
lezárult, a záró 
helyszíni 
ellenőrzések 
megtörténtek, a 
projektzárások 
folyamatban vannak 

2019. évi felhívás 
esetében 
megvalósítás 
folyamatban 

TOP 3.1.1 Fenntartható 
települési 
közlekedésfejleszt
és 

8 1 360 33,75 2015. évi felhívás 
esetében kivitelezés 
lezárult, a záró 
helyszíni 
ellenőrzések 
megtörténtek, a 
projektzárások 
folyamatban vannak 

2019. évi felhívás 
esetében 
megvalósítás 
folyamatban 

TOP 3.2.1 Az önkormányzati 
tulajdonú 
épületek, 

31 3 245 80,4 2015. évi felhívás 
esetében kivitelezés 
lezárult, a záró 

https://www.palyazat.gov.hu/top-151-20-a-2021-27-tervezsi-idszak-stratgiai-s-projektszint-elksztse
https://www.palyazat.gov.hu/top-151-20-a-2021-27-tervezsi-idszak-stratgiai-s-projektszint-elksztse
https://www.palyazat.gov.hu/top-151-20-a-2021-27-tervezsi-idszak-stratgiai-s-projektszint-elksztse
https://www.palyazat.gov.hu/top-151-20-a-2021-27-tervezsi-idszak-stratgiai-s-projektszint-elksztse
https://www.palyazat.gov.hu/top-151-20-a-2021-27-tervezsi-idszak-stratgiai-s-projektszint-elksztse
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intézmények, 
infrastruktúra 
energia-

hatékonyság-

központú 
rehabilitációja, 
megújuló 
energiaforrások 
fokozott 

használatának 
ösztönzése 

helyszíni 
ellenőrzések 
megtörténtek, a 
projektzárások 
folyamatban vannak 

2017. évi felhívás 
esetében kivitelezés 
lezárult 9 projekt 
esetében, kivitelezés 
folyamatban 7 

projekt esetében, 
tervezés, 
közbeszerzés 
folyamatban 4 

projekt esetében 

TOP 4.1.1 Egészségügyi 
alapellátás 
infrastrukturális 
fejlesztése 

6 317 9,4 2016. évi felhívás 
esetében kivitelezés 
lezárult (egy projekt 
esetében 
folyamatban van), a 

záró helyszíni 
ellenőrzések 
megtörténtek, a 
projektzárások 
folyamatban vannak 

2019. évi felhívás 
esetében 
közbeszerzés 
folyamatban 

TOP 4.2.1 A szociális 
alapszolgáltatások 
infrastruktúrájána
k bővítése, 
fejlesztése 

2 133,3 4,2 1 lezárt projekt, 1 
projekt esetében a 
kivitelezés lezárult, 
zárás folyamatban 

TOP 5.1.1 Megyei szintű 
foglalkoztatási 
megállapodások, 
foglalkoztatási-
gazdaságfejleszté
si 

együttműködések 

1 526 100,7 megvalósítás 
folyamatban 

TOP 5.1.2 Helyi 

foglalkoztatási 
együttműködések 

2 1 228 30,3 megvalósítás 
folyamatban 

TOP 5.3.1 A helyi identitás 
és kohézió 
erősítése 

2 123 37,6 megvalósítás 
folyamatban 

      



9 

 

 

Összesen  102 13 839,3 706,44  

 

A fentiekben részletezett, projektmenedzsment-feladatok mellett továbbra is felmerültek olyan, 
a TOP-hoz kötődő, az Irányító Hatóság részére teljesített tervezési, adatszolgáltatással 
kapcsolatos feladatok, mint az ITP módosítása, közreműködés az Éves Fejlesztési Keret 
összeállításában, kiírás-tervezetek véleményezése, terület-specifikus mellékletek kidolgozása.  

A kistelepülések versenyképességének erősítése céljából 2018-ban életre hívta a Kormány a 
Magyar Falu Programot. Ennek legfontosabb jellemzője, hogy nem EU-s, hanem központi 
költségvetési forrásokból táplálkozik, így jóval egyszerűbben és kevesebb adminisztrációval 
tudja kiszolgálni a kistelepülések fejlesztési igényeit. A programtól, amelyhez külön 
kormánybiztosi irodát is rendelt a Miniszterelnökség, azt a hatást várja el a kormányzat, hogy 
aki egy kistelepülést választ lakóhelyeként, annak ne kelljen a városi léttel szemben 
vállalhatatlanul nagy kompromisszumot kötnie. Bár a fókuszt a jogszabályi szempontból is a 
megyei önkormányzatok hatáskörében utalt TOP megvalósítására helyezte a megyei 
önkormányzat, kisebb volumenben a Magyar Falu Program megvalósításában is részt vállal. A 
2019. évet követően 2020-ban további pályázatok benyújtásában és menedzsmentjében 
működtek közre a Hivatal munkatársai. A nyertes pályázatok megvalósítása folyamatban van. 

A megyei önkormányzat a TOP keretében finanszírozott projekteken túl pályázóként részt vesz 
az Emberi Erőforrás Operatív Program (EFOP) által támogatott projektekben is, amelyek a 
2018. év során szintén a megvalósítás időszakába léptek. Ezen projektek estében a megyei 
önkormányzat nemcsak a projektmenedzsmenthez, hanem a szakmai megvalósításhoz kötődő 
feladatokat is ellát.   

 

A 2020. év folyamán benyújtott, támogatási szerződéssel még nem rendelkező pályázatok 

adatait az alábbi táblázat tartalmazza:  

Felhívás 
kódja 

Felhívás címe Azon 

konzorciumi 

projektek 

száma, amelyek 
esetében a 
megyei 

önkormányzat 
vagy hivatala 

végzi a 
projektek 

menedzsment 

feladatait (db.) 

Igényelt 
támogatás 
összesen 
(millió Ft) 

Megyei 

önkormány
zat/hivatal 

számára 
felhasználh
ató 
támogatás 
(millió Ft) 

Státusz 

TOP-5.1.1 Vas Megyei 

Foglalkoztatási 
Paktum folytatás 

1 250 24,3 / 12,3 

került 
jóváhagyásr
a 

2021. április 
hónapban 
szerződéskötés 
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TOP-1.2.1 Társadalmi és 
környezeti 
szempontból 
fenntartható 
turizmusfejlesztés 

1 450 20,35 jogosultsági 
döntés 

     

 

 

 

a. EFOP-1.6.3.-17-2017-00011 Megyei szintű felzárkózás-politikai 

együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz 
kapcsolódóan Vas Megyében 

 

Az elérendő célok az alábbiak:  

 Új együttműködések generálása területi szinten, az esélyegyenlőséget és felzárkózást 
érintő speciális problémák megoldására, szolgáltatás hiányok kiküszöbölésére 

 Megyei szinten a hátrányos helyzetű célcsoportokat érintő beavatkozások 
összehangolása 

 Vas megye kapacitás és szervezetfejlesztése a felzárkózás-politika területi szintű 
koordinációjának kialakítása érdekében 

További cél: járási és megyei szinten, a már működő, az esélyteremtő környezet 
kialakítását célzó, szakterületekhez kapcsolódó együttműködések, hálózatok 
munkájának összehangolása, a szolgáltatás hiányok feltérképezése és helyi 
erőforrásokra alapozva megoldások keresése a hiányok pótlására.  
 

A projekt célcsoportját a megyében működő érintett szervezetek, intézmények: megyei 
önkormányzatok, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, ellátórendszerek 
szereplői, civil szervezetek, egyházak, nonprofit szervezetek, valamint a közösségi 
programokhoz kapcsolódóan a tartós szegénységben élők, segítségre szorulók, romák és helyi 
közösségeik alkotják. 

 

Az önkormányzat által elnyert támogatás összege 75 millió Ft, melyből két fő felzárkóztatási 
munkatárs 3 éven keresztül történő foglalkoztatása, továbbá Megyei Felzárkózási Fórum 
létrehozása és működtetése valósul meg. 

A projekt 2020. december 31. nappal zár. A Konzorcium a felhívásban meghatározott 
feladatokat, célértékeket határidőre teljesíti. 

 

b. EFOP-1.2.9-17-2018-00080, NŐ az ESÉLY! – Nők a családban és a 
munkahelyen 
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A projekt célja a női foglalkoztatási helyzet javítása, amely a kisgyermekes anyák szülés utáni 
munkaerőpiacra való visszatérését kívánja segíteni mind a keresleti, mind a kínálati oldalon. 

A projekt előkészítési szakaszában a konzorciumi partnerek konzultációi, a szakmai és 
foglalkoztatói oldal szereplőivel folytatott párbeszéd az atipikus foglalkoztatási formák 
népszerűsítése igényként fogalmazódott meg. 

A munkában maradáshoz a munkahelyi családbarát intézkedések is hozzájárulnak, hisz 
mérsékelik a dolgozói munka-család konfliktusokat és ezen keresztül növelik a munkatársak 
elégedettségét, érzelmi elkötelezettségét a munkahelyhez, valamint az adott munkahelyen 
maradás szándékát is. 

A NŐ az ESÉLY Konzorcium szakmai programja, az előkészítés során lefolytatott széleskörű 
társadalmi, szakmai egyeztetések alkalmával, a TOP keretében megvalósuló foglalkoztatási 
együttműködések tapasztalataiból, felméréseiből, valamint a célterület adottságaira alapozva 
felmerült a hiányszakmák fejlesztése, a vállalkozási kedv ösztönzése.  

A projekt célterülete Vas megye és rurális jellegéből adódóan Dél-Vas kiemelten. A 

Konzorcium a Nádasdi Evangélikus Egyházközség és a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász 
révén a szakmai megvalósítás során a Vas Megyei Kormányhivatallal együttműködve több 
évtizedes tapasztalatokra alapoz. A projekt megvalósítási szakasza 2018. június 1-vel 

kezdődött, a szakmai csapat sikeres auditot tudhat maga mögött. A felhívásban és a támogatási 
szerződésben rögzített célértékek, műszaki-szakmai eredmények maradéktalanul teljesítésre 
kerültek a megadott határidőre. 

Mind a célcsoport, mind a munkaadók számára eredményes együttműködés, munkavállalói és 
munkaadói kompetencia fejlesztése a cél. Az első 6-7 hónapot a kapcsolatfelvétel jellemezte 
mind a célcsoport, mind a munkáltatói oldal irányába. Az együttműködést számos szakmai 
rendezvény segítette és tette hasznossá, eredményessé. Év végén előkészítésre került a 2019. 
év egyik leghangsúlyosabb feladata a személyes tanácsadás, konzultáció folytatása mellett a 
képzés, tréning megszervezése. 2018. és 2019. december hónapban átadásra kerültek a projekt 
kezdeményezésére alapított Vas Megye Családbarát Munkahelye díjak. 

A projekt költségvetése 200 millió Ft, a projekt megvalósítási időszaka a támogatási szerződés 
szerinti 2018. június 1. – 2020. december 31. tervezett időszakról 2021. március 31. zárási 
időpontra meghosszabbításra került. A pandémia, a munkaerő-piaci helyzet változása, a 
felmerült kérdések és feladatok alátámasztották a hosszabbítást. 

A Konzorcium a felhívásban meghatározott feladatokat, célértékeket határidőre teljesíti, a 
projekt időarányosan megfelelően, regionális szinten kiemelkedően, országos szinten 
elismerten teljesít. 

 

2. Nemzetközi pályázatok 

 

 

Europe for Citizen Program támogatásával megvalósuló projekt 



12 

 

 

„Válságmegelőző és kezelő hálózat a szolidaritás és a polgárok bevonásával az 
önkormányzatok és régiók részére egy folyamatosan változó és dinamikus Európában” - 
SOLICRIS 

 

A Európa Polgárokért Program támogatásával megvalósuló projekt a Stájer Tartományi Hivatal 
Kultúra, Európa, Külügyek Osztályának vezető partnerségével valósul meg. További partnerek: 
Auxilium (Ausztria), Szlovén Települések Szövetsége, Szarajevó Gazdasági Regionális 
Fejlesztési Ügynökség, Varasd megye, Carnia Hegyi Közösség (Olaszország) és a Vas Megyei 
Önkormányzati Hivatal. 

A projekt fő célja a szolidaritás kialakítása és megerősítése, valamint a polgárok bevonásával 
egy olyan hálózat kiépítése, amely a települések és régiók válságmegelőzési és válságkezelési 
tevekénységét támogatja. 
 

A projekt megvalósítás időtartama: 2018. február 1. - 2020. január 31. 

A projekt záró konferenciájára 2020. január 30-án Grazban került sor. 
 

A projekt teljes költségvetése: 145.000 €. A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 11.800 € 
költségvetéssel vett részt a projektben, amely teljes egészében kifizetésre került a projekt 
sikeres zárását követően. 

 

 

A SZLOVÉNIA-MAGYARORSZÁG INTERREG V-A PROGRAM támogatásával 
megvalósuló projektek 

 

1. „A térség vonzerejének növelése a fenntartható turisztikai kínálat diverzifikálása és 
határon átnyúló integrálása mentén a természeti és kulturális örökség védelmére, 
valamint a kevésbé fejlett területekre” - Guide2Visit 

Projekt időtartama: 2017. szeptember 1. – 2020. szeptember 30. 
A hivatal költségvetése: 219.000,00 € 

A szükséges önerő: 10.950,00 € 

A hivatal szerződéses részfeladatainak száma (db): 16 

A hivatal szerződéses részfeladatainak összege: 142.000 € 

 

 

A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal, mint a projekt vezető partnere koordinálta a többi 
partner tevékenységeit, komoly erőfeszítést téve, hogy a projektpartnerek a vírushelyzetben 
meghozott járványügyi intézkedések mellett a lehető legszínvonalasabban végezzék el a 2020 
évre fennmaradt és megvalósítandó disszeminációs, promóciós tevékenységeiket.    

A projekt 5. partneri jelentését az Elsőszintű Ellenőrző Hatóság elfogadta, a 6.1 időszaki 
jelentés benyújtására 2020. októberében került sor. A projekt első 5 jelentéstételi időszakának 
projektszintű, valamint vezető partneri jelentéseit az Igazoló Hatóság mind elfogadta, az ERFA 
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összegeket átutalta. 2021. áprilisáig a 6. időszaki jelentések, valamint a VMÖH által benyújtott 
projektszintű jelentés is elfogadásra kerültek. 

VMÖH projektben végzett tevékenységeit az EUTAF – Európai Támogatásokat Auditáló 
Főigazgatóság (Nemzetközi Támogatásokat Ellenőrző Igazgatóság) 2020. július és augusztus 
hónapokban ellenőrizte. A vizsgálat eltérést, problémát nem talált, sikerrel zárult. 

 

2. „Közös kerékpáros turisztikai desztináció létrehozása a Vasfüggöny által kettészakított 
határtérség integrációjára” – IronCurtainCycling 

 

Projekt időtartama: 2017. augusztus 15. - 2020. augusztus 14.  
A hivatal költségvetése: 108.475,00 € 

A szükséges önerő: 5.423,75 € 

A hivatal szerződéses részfeladatainak száma (db): 11 

A hivatal szerződéses részfeladatainak összege: 44.503,46 € 

 

Az IronCurtainCycling projekt megvalósítási időszaka 2017. augusztus 15-vel indult. 
A projekt keretében a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal által megvalósítandó 
tevékenységeket 2019. év végéig megvalósítottuk, a 2020. évben leadott jelentéseinket az 
Igazoló Hatóság elfogadta. A projektet 2021. február 14-gyel zárjuk. 
 

 

3. SI-HU PRO 

 

Projekt időtartama: 2020. március 1. – 2022. február 28. 
A hivatal költségvetése: 180.000,00 € 

A szükséges önerő: 9.000,00 € 

A hivatal szerződéses részfeladatainak száma (db): 15 

A hivatal szerződéses részfeladatainak összege: 87.900,00 € 

 

Jelen projekt középpontjában egy közös, határon átnyúló koordinációs hálózat létrehozása áll, 
amely összefogja a 2014-2020 közötti időszakban a fenntartható turizmussal foglalkozó, az 
INTERREG V-A SI-HU Együttműködési Programban nyertes projekteket. A projekt kezdetén 
valamennyi rendelkezésre álló tudást, információt, outputot és eredményt felmérnek és 
elemeznek, a projektek célzott, aktív bevonásával. E fázist követően, a projektek partnerei, 
közös megoldásokat azonosítanak a projektek fenntartását, kommunikációját és 
továbbfejlesztését érintő kérdésekben. A koordinált, határon átnyúló turizmusfejlesztés 
tárgyában szakpolitikai ajánlást is megfogalmazunk. A bilaterális koordinációs hálózattal - a 
munkacsoporttal és annak közös belső platformjával - a projekt olyan átfogó tudásbázist teremt, 
ill. szinergiákon és közös kapitalizáción alapuló stratégiai tervezést hajt végre, amely a 
határtérség valamennyi releváns szereplőjének hasznára válik 

 

A 2020-as évben a fent kitűzött célok előkészületeit végezte a partnerség. Arculatot hozott létre, 
promóciós termékcsomagot és info flyer-t készített. Kialakításra került a reality check interjúív, 
melyet turisztikai szakemberek bevonásával, színvonalas előadások kíséretében 
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véglegesítettek. Az év végén elkezdődött a mélyinterjúk lebonyolítása mind hazai, mind 
szlovén oldalon. 
A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal, mint vezető partner koordinálta a szlovén partner 
tevékenységét. 
 

A projekt előkészületi költségének ERFA összegét a 0.1 projektszintű jelentés jóváhagyását 
követően VMÖH megkapta.  
Az 1.1 partnerszintű jelentéseket az elsőfokú ellenőrző szerv hitelesítette. A projektszintű 
jelentés jóváhagyása 2021 januárjában megtörtént. 
 

 

AZ AUSZTRIA-MAGYARORSZÁG INTERREG V-A PROGRAM támogatásával 
megvalósuló projektek 

 

1. „Közös határon átnyúló kínálat fejlesztése és megvalósítása az osztrák-magyar 
határtérség kerékpáros régióiban” - VELOREGIO 
 

Projekt időtartama: 2018. január 1. – 2020. december 31. / Módosítás után: 2022. június 30.  
A hivatal költségvetése: 158.999,97 € / Módosítás után: 198.850 € 

A szükséges önerő: 7.950,00 €   / Módosítás után: 9.942,50 €   
A hivatal szerződéses részfeladatainak száma (db): 8   / Módosítás után 10 db 

A hivatal szerződéses részfeladatainak tervezett összege: 91.007,80 € / Módosítás után: 
101.557,30 € 

 

A kerékpáros turizmus, mint a turizmus egyik legerősebben növekvő szegmense egyedi módon 
kapcsolja össze a sporttevékenységet a régió kulturális és természeti örökségének 
felfedezésével. Ausztria és Magyarország határtérsége, a hegységek és alföldek közti 
topográfiai sokszínűsége, illetve tájképi és kulturális gazdagsága okán, ideális tulajdonságokat 
hordoz ahhoz, hogy európai top kerékpáros régióvá válhasson. A Veloregio célja e potenciál 
határon átnyúló feltárása annak érdekében, hogy a természeti és kulturális örökséget a 
kerékpáros turizmussal kombinálva, további vendégéjszakákat generáljon. 
 

A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évben kihelyezett 20 db (közúti) információs táblát 
Vas megye (projekt által lefedett) területén, a projekt keretében kijelölt kerékpáros útvonalak 
mentén, illetve telepítésre került egy kerékpáros forgalomszámláló berendezés, mellyel a 
határon átmenő kerékpárosforgalom számának alakulását kívánja a Hivatal, mint projektpartner 
mérni. 
 

2020. év elején került kinyomtatásra a VELOREGIO projekt területére vonatkozó háromnyelvű 
átnézeti kerékpáros térkép (2.000 példányban); a Vas megyei területre vonatkozó kerékpáros 
térképet (10.000 példányban) – a COVID19 világjárvány kedvezőtlen hatásai miatt – csak 2020. 
év végén sikerült elkészíteni, az eredetileg tervezett tavaszi-nyári időpont helyett. Az elkészült 
térképek átadásra kerültek a megyei TDM irodáknak, turisztikai szervezeteknek, 
projektpartnereknek. 
 

A projekt keretében folytatódott a közös információs rendszer adatbázisának feltöltése, az 
adatbázis karbantartása és aktualizálása, melyért a Hivatal, mint koordinációs partner felelt. 
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A COVID19 világjárványra hivatkozva a VELOREGIO projekt 2021. június 30-ig 
meghosszabbításra került, majd a projektpartnerek elkezdték a projekt kiterjesztésével 
kapcsolatos költségvetés és szakmai munkacsomag(ok) módosítását/kibővítését, továbbá a 
projekt hosszabbítását 2022. június 30-ig, mely 2021.02.02-én elfogadásra került 
 

2. „Women Enhancing Public Sector / Női foglalkoztatás erősítése a közszférában” - 

WomEn-Puls 

 

Projekt időtartama: 2019. március 1. - 2022. február 25. / Módosítás után: 2022. december 31. 
A hivatal költségvetése: 200.000,00 € / Módosítás után: 253.000 €  

A szükséges önerő: 10.000,00 €   / Módosítás után: 12.650 €      

A hivatal szerződéses részfeladatainak száma (db): 13   / Módosítás után 15 db 

A hivatal szerződéses részfeladatainak összege: 114.980 €   / Módosítás után: 141.530 €  

 

A projekt átfogó célja a közszférában foglalkoztatott nők munkaerő-piaci és esélyegyenlőségi 
helyzetének javítása a releváns stájerországi magánvállalkozások bevonásával. 
 

2020. év során a tényfeltáró jelentés alapján kidolgozásra került a képzési feladatokat 
meghatározó ún. toolkit készlet. Ennek alapján meghatározásra kerületek az egyes képzési 
feladatok és beszerezésre került a képzést lefolytató vállalkozó, ősszel pedig elindítottuk a 
képzés sorozatot, amelyet sajnos a COVID19 világjárvánnyal összefüggő korlátozások miatt 
fel kellett függesztenünk. 
Az intézményi hálózat létrehozására és a policy recommendation kialakítására vonatkozó 
szakmai tevékenységeket ellátó szervezet beszerzése megtörtént, a járványügyi helyzet 
figyelembevételével a szakmai munka is megkezdődött. 
 

A projektpartnerek 2020 év végén elkezdték a projekt kiterjesztésével kapcsolatos költségvetés 
és szakmai munkacsomag(ok) módosítását/kibővítését, továbbá a projekt hosszabbítását 2022. 

december 31-ig. A projektmódosítás során a konzorcium tagjai aktívan együttműködnek, mind 
emailben, mind az online térben. A kérelmet a Monitoring Bizottság 2021.02.02-én jóváhagyta. 
 

3. border(hi)stories projekt 

Projekt időtartama: 2020. január 1. - 2022. június 30. 
A hivatal költségvetése: 193.428,50 € 

A szükséges önerő: 9.662,43 € 

A hivatal szerződéses részfeladatainak száma (db): 14 

A hivatal szerződéses részfeladatainak összege: 90.400 € 

 

A projekt átfogó célja az előző évszázad történelmi tényeire vonatkozó ismeretek bővítése a 
határtérségben, valamint a tudást közvetítő szervezetek közötti együttműködés megalapozása, 
erősítése és hosszú távú biztosítása. 
 

A projekt keretében elsőként az emlékhelyek digitális leltára kerül felvételre, amelyben minden 
dokumentum, a teljes szakirodalom és képanyag nyilvánosan elérhető és letölthető lesz. Majd 

elkészül egy közel 60 emlékhelyet tartalmazó interaktív térkép, alapvető információkkal 
németül, magyarul és angolul, valamint továbblinkelési lehetőségekkel a digitális leltárhoz. Egy 
közös vándorkiállítás is kialakításra kerül a projekt keretében, amely a térség különböző 
helyszínein kerül bemutatásra, a történettudomány közreműködő szakértőinek részvételével 
megvalósuló dialógus-rendezvényekkel egybekötve. Magyarországon kiállítás nyílik 
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(Mosonmagyaróváron), ill. egy helyi kiállítási- és tudásátadási koncepció kerül kialakításra 
(Kőszegen). 
 

2020 évben VMÖH a történész szakértői feladatok ellátására megkötötte a vállalkozási 
szerződést. A digitális leltár és interaktív térkép anyagainak összeállításához szükséges kutatást 
sajnos jelentősen hátráltatta a COVID-19 járvány, azonban a Vas megyei anyagnak így is több, 
mint 60 %-a elkészült, azt a partnerséget alkotó történész szakértők elfogadták.  
 

A projekt keretében folyamatosak az egyeztetések a történész szakértők és projektpartnerek 
közt. Készül a vándorkiállítás forgatókönyve, mely kiállítás megnyitását 2021 őszén tervezi a 
partnerség.  
 

4. DigiUp 4.0 

Projekt időtartama: 2020. április 01. – 2022. szeptember 30. / Módosítás után: 2022.12.31. 
A hivatal költségvetése: 108.225,68 € / Módosítás után: 117.425,68 € 

A szükséges önerő: 5 411,284 € / Módosítás után: 5.871,28 € 

A hivatal szerződéses részfeladatainak száma (db): 7 

A hivatal szerződéses részfeladatainak összege: 32.990,00 € 

 

A projekt legfőbb célkitűzése a fiatalok digitális kompetenciának fejlesztése az ipar 4.0 

szakemberhiány csökkentéséért. 
 

Átfogó cél: felkelteni a fiatalok (12-24 évesek) érdeklődését a kapcsolódó szakmák iránt, és 
megfelelő készségfejlesztés segítségével felkészíteni őket a munkaerőpiac kihívásaira, hiszen a 
megfelelő, testreszabott digitális kompetenciák megkönnyítik a belépést a munkaerő-piacra és 
valamelyest csökkentik az Ipar 4.0 területén jelentkező szakemberhiányt. 
 

2020-ban, a fent megjelölt projektcélokat támogatva, a projekt elindításához kapcsolódó 
feltételek (pl.: költségvetés-csökkentés stb.) teljesítését követően a partnerség megkezdte a 
projektmenedzsmenttel kapcsolatos feladatok végrehajtását: a COVID-19 járványhelyzetre 
tekintettel, nem az eredetileg tervezett módon, hanem online munkacsoport ülések keretében.  
 

A projekt ACRONYM – közös partnerségi döntés alapján – módosításra került DigiUp 4.0 
elnevezésre, a Közös Titkárság engedélye alapján. 
A projekt disszeminációs és promóciós tevékenységeit támogatva, a partnerség kommunikációs 
munkacsoportot hozott létre, amely szintén online ülések keretében egyeztetett az aktuális 
feladatokról. 
2020 szeptemberében, sor került az online projektindító konferencia és sajtótájékoztató 
rendezvény lebonyolítására, közel 50 fő részvételével. A COVID helyzetre tekintettel nem az 
eredetileg tervezett módon került sor a megvalósításra. 
 

A 2020-as évben, a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal, mint projektpartner elkészítette az 1. 
partnerszintű szakmai és pénzügyi jelentést, mely 2021 januárjában elfogadásra került. 
 

5. REIN-Forest 

Projekt időtartama: 2020. október 1. – 2022. december 31. 
A hivatal költségvetése: 161.000,00 € 
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A szükséges önerő: 8.050,00 € 

A hivatal szerződéses részfeladatainak száma (db): 11 

A hivatal szerződéses részfeladatainak összege: 78.880,00 € 

 

Jelen projekt fókusza a klímaváltozás okozta veszélyeztetettség az osztrák-magyar 

határtérségben található őshonos erdőtakarók stabilitásának fenntarthatóságában és biológiai 
sokféleségében.  
 

A Föld számos térségéhez hasonlóan, az osztrák-magyar határtérségben is felgyorsult a 

klímaváltozás az emberi tevékenységek következtében. Az extrém éghajlati folyamat hatásait 
számos adat igazolja. Ilyen sebességgel változó körülményekkel az erdei fák populációi sem 
képesek lépést tartani. A programterületen a következő 50-80 évben a hőmérséklet-emelkedés 
mértéke, a leskálázott klímamodellek szerint, nagy valószínűséggel meghaladja majd a globális 
átlagot, míg a csapadékmennyiség nem mutat növekedést. 
 

A negatív hatások ellensúlyozására és az erdőtakaró stabilitásának fenntartása és biológiai 
sokféleségének megőrzése érdekében védelmi intézkedések szükségesek a határmenti 
területeken. A programterületen azonban eddig még nem történtek összehangolt védelmi 
intézkedések az őshonos erdők megőrzése érdekében. Jelen projekt során a SUSTREE 

projektben kidolgozott európai léptékű szaporítóanyag- ajánlási és mozgatási rendszerre 
alapozva (SusSelect), a partnerség regionális szintű modellező adatelemzést hajt végre a 
projekttérségben található erdők vonatkozásában, majd bilaterális szaporítóanyag-mozgatási 
stratégiát dolgoznak ki. A bilaterális stratégia alapján 6 terepi helyszínen, védelmi 
intézkedésként megvalósítják a szaporítóanyag mozgatást, a projekttérség erdeinek két, 
előzetesen már meghatározott, domináns fafajának alkalmazásával. Az intézkedések 
eredményességének vizsgálata céljából közös kezelési terv készül. Fontos, hogy a projekt által 
feldolgozott téma a szélesebb nyilvánossághoz is eljusson. Így a szakmai tevékenységeket, az 
erdők ökológiai sokfélesége és értékei iránti tudatosság növelő célzott tevékenységek 
végrehajtásával teszik teljessé. 
 

VMÖH vezető partneri státuszából adódóan hatékonyan és sikeresen koordinálta az induló 
projekt feltételeinek teljesítését 2020. novemberében. Az ERFA szerződést így 2020. december 
02-ával írták alá a felek.  

 

INTERREG EUROPE PROGRAM támogatásával megvalósuló projekt: 

1. ThreeT 

„Természeti és kulturális örökségek védelmét és megerősítését célzó szakpolitikai eszközök 
teljesítményének javítása; a kulturális és természeti örökségeket promótáló új tematikus útvonalak 
létrehozása, illetve a már meglévő tematikus utak javítása – ThreeT” 

 

Támogató program: Interreg Europe Program 

Projekt időtartama:  1. időszak: 2018. június 1 – 2020. november 30. 
2. időszak: 2020. december 1. – 2022. november 30. 

A hivatal költségvetése: 182.874,00 € 

A szükséges önerő: 9.143,70 € 

A hivatal szerződéses részfeladatainak száma (db): 39 

A hivatal szerződéses részfeladatainak összege: 69.000,00 € 
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A ThreeT projekt célja a kapcsolódó szakpolitikai eszközök alkalmazásának és azok 
eredményeinek javítása, természeti és kulturális örökségre épülő új tematikus utak felállításával 
vagy a már létező utak hatékony fenntartásával (ezen belül a zöld – környezetbarát – 
közlekedési módok hangsúlyozása). Végső cél az örökségi helyek ökoturizmus-potenciáljának 
maximalizálása. 

A 2018. június 1-jén indult projekt legfőbb kihívása, hogy a turisztikailag jelentős útvonalak 
elérhetősége számos esetben korlátozott, a fenntartható közlekedési formáknak fizikai korlátai 
vannak. Mindez károsan befolyásolja a helyi alapú, regionális gazdasági fejlesztésre irányuló 
stratégiákat, mivel ezen útvonalak lehetőségei nincsenek hatékonyan kihasználva. Ezen 
kihívások kezelésére a projektpartnerek a kapcsolódó releváns tapasztalataikat megosztják 
egymással és közösen elemzik azokat. 

2020 évben, folytatva a 2019-ben megkezdett szakmai tanulmányutakat, sor került a 
spanyolországi VIII. Study Visit rendezvényre, ahol a nemzetközi tapasztalatcsere folyamatát 
támogatva jó gyakorlatok kerültek bemutatásra, a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal projekt 
munkatársainak, illetve stakeholdereinek részvételével. A konzorcium, a 8 db szakmai 
tanulmányutat követően, közösen kiválasztotta azokat a jó gyakorlatokat, amelyek a projekt 
témakörét tekintve relevánsak és feltöltésre kerülnek az Interreg Europe Program platformjára, 
illetve a Tutoring Session rendezvényeken további részletes bemutatásra kerülnek. 

Szintén a nemzetközi együttműködést elősegítve, megkezdődött a Tutoring Session találkozók 
lebonyolítása is 2020-ban. A kialakult járványhelyzet miatt ezek a találkozók sajnos az 
eredetileg tervezett módon (szakmai utazással egybekötve) és számban nem kerülhettek 
megrendezésre. Az eredetileg tervezett 3 rendezvény helyett 5 online találkozó került 
megrendezésre. A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal valamennyi online találkozón 
képviseltette magát, részletesen bemutatva a kiválasztott magyarországi jó gyakorlatokat is. 

2020 év során sikeresen folytatódott a helyi stakeholder találkozók megszervezése és 
lebonyolítása, a bevont szakmai szereplők aktív közreműködésével. 

Ezzel párhuzamosan megkezdődött a Local Action Plan (helyi cselekvési terv) kidolgozása: 
ennek elemei folyamatosan egyeztetésre kerültek a TOP Irányító Hatósággal, illetve a 
projektben résztvevő szakmai szervezetek képviselőivel. 

A COVID-19 járványhelyzetre, illetve emiatt a szakmai tevékenységek időbeli csúszására való 
hivatkozással a projekt Phase1 szakaszának 6 hónapos meghosszabbítását kérvényezte a 
partnerség, melyet a Program Közös Titkárság engedélyezett 2021. május végi időponttal, de a 
projekt Phase2 szakaszának záródátumán nem változtatott. 

 

Duna Transznacionális Program támogatásával megvalósuló projekt 

1. RESTART_4Danube projekt 

Boosting cREative induSTries in urbAn Regeneration for a stronger Danube region / A 

városi területek regenerálása a kreatív iparágak élénkítése céljából, egy erősebb Duna-régió 
érdekében 
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Projekt időtartama: 2020. július 1. – 2022. december 31. 
A hivatal költségvetése: 71.550,00 € 

A szükséges önerő: 3.577,50 € 

A hivatal szerződéses részfeladatainak száma (db): 3 

A hivatal szerződéses részfeladatainak összege: 3.500,00 € 

 

A RESTART_4Danube projekt célja kreatív módon történő városi regeneráció a Duna menti 
országokban, innovatív városfejlesztési modellek kidolgozása és a kreatív-kulturális iparágak 
előtérbe helyezése; a partnerség által lefedett 12 európai ország által közös városfejlesztési 
stratégia kidolgozása, az egyes országok városi, regionális adottságait figyelembe véve, 
kiegészítve a partnerségből érkező jó gyakorlatokkal. 

A projektben Vas megye vonatkozásában, ún. „tandem” együttműködésben két szervezet vesz 
részt: a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal és a Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület. A két 
szervezet helyi cselekvési terv (ún. Local Action Plan) kidolgozásával és megvalósításával 
kívánja fejleszteni Vas megye innovációs potenciálját, kiegészítve hazai és nemzetközi 
tréningekkel, tanulmányutakkal és műhelymunkákkal. 

2020. szeptember 1-2-án és 2020. október 15-én online meetingek keretében megrendezésre 
kerültek a projekt nyitórendezvényei stakeholderek bevonásával. A projektpartnerek között 
intenzív kommunikáció zajlott és zajlik a projektmegvalósítás tekintetében az online térben. 

 

 2021 évben induló projektek 

 

a) Projekt címe: Involvement and role of public authorities, civil society and volunteers in 
times of crisis as well as international SOLIdarity – learning from the COrona pandemic 
(SOLICO) 
Támogató program: Europe for Citizens Program 

 

 

2020 évben benyújtott projektek, amelyekről még nem született döntés 

 

a) Projekt címe: HINGE - Higher bike-transit INtermodality from Good Experiences 

Támogató program: EUKI European Climate Initiative 

 

b) Projekt címe: OTIS - Online Toolkit for Trainers –Inclusion Support System through 

Creativeness 

Támogató program: ERASMUS+ 

 

c) Projekt címe: ActSEnt - Active Social Entrepreneurship / Stratégiai partnerség 

Támogató program: ERASMUS+ 
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4. Halasztott projektek (2. benyújtásra) 

 

Ilyen projekt nincs jelenleg folyamatban.  

 

5. Elutasított projektek 

 

a) Projekt címe: DanubeCrafts Route - Practical approach and use of research tools for 

preservation of traditional crafts and sustainable use of eco-cultural heritage in Danube 

region 

Támogató program: Duna Transznacionális Program 

 

b) Projekt címe: VOTECH4YOU - Vocational Orientation For Young People 

Támogató program: Interreg V-A Ausztria-Magyarország program 

 

c) Projekt címe: HERBIE - High Emission Reduction By ElectrIc & other Renewable Energy-

powered Transport 

Támogató program: EUKI European Climate Initiative 

 

d) Projekt címe: EUROCK - EU in youR pOCKet 

Támogató program: Europe for Citizens Program 

 

 

6. Tervezett projektek 

 

Jelenleg a határmenti, nemzetközi, interregionális és transznacionális támogatási programok 
tervezése zajlik, keressük továbbra is az új pályázati lehetőségeket, de várhatóan a nemzetközi 
támogatási források allokációja miatt új nemzetközi pályázatok benyújtására 2021 évben nem 
kerülhet sor.  
 

 

Szombathely, 2021. április …… 

  

 Majthényi László sk. 



 
 

VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

ELNÖKE 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 Vas Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadási 
rendeletének jóváhagyására  

A Közgyűlés 2020. február 14-i ülésén megalkotta a Vas Megye Önkormányzata 2020. évi 
költségvetéséről szóló rendeletét. 

Az államháztartásról 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése előírja, hogy a helyi 
önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a 
jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-

testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 
ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.  

I. A Vas Megye Önkormányzata 2020. évi zárszámadási rendelet-tervezetének előzetes 
hatásvizsgálata 

A Vas Megye Önkormányzata 2020. évi zárszámadási rendelet-tervezetében (a továbbiakban: 
Tervezet) foglaltak várható hatásai az alábbiak szerint összegezhetők:  

 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen:  

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai  

A jelenlegi társadalmi, gazdasági, költségvetési viszonyokat nem befolyásolja, nem 
teremt hátrányosabb helyzetet. 

b) környezeti és egészségi következményei  

A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek.  

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai  

Az adminisztratív terhek nem növekednek a rendelet-alkotás által.  

2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható 
következményeinek vizsgálata:  

A Közgyűlés nem felelne meg az Áht. előírásainak, rendelete nem tükrözné a valós 
költségvetési viszonyokat, jogszabálysértő helyzet állna fenn. 

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  

A Tervezet elfogadása esetén a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, 
szervezeti, tárgyi feltételre nem lesz szükség.  
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II. A rendelet tervezete 

 

Vas Megye Önkormányzatának 

………./2021. (………...) önkormányzati rendelete 

a 2020. évi költségvetése zárszámadásáról 

 

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 katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú 
kormányrendeletre tekintettel a Vas Megyei Közgyűlés Elnöke a következő rendeletet alkotja: 

 

1. § 

A közgyűlés 

(1) a megyei önkormányzat 2020. évi összevont bevételi főösszegét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 

eredeti bevételi előirányzat 1.026.316 e Ft 

módosított bevételi előirányzat  1.263.354 e Ft 

bevételi teljesítés 1.260.144 e Ft 

2. § 

A közgyűlés  

(1) az önkormányzat 2020. évi összevont kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja 
meg:  

eredeti kiadási előirányzat 1.026.316 e Ft 

módosított kiadási előirányzat 1.263.354 e Ft 

kiadási teljesítés 814.862 e Ft 
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(2) a kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait és teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg: 

     e Ft 

 

M e g n e v e z é s 

Eredeti Módosított  

Teljesítés 
előirányzat 

Személyi juttatások 304.071 328.546 302.665 

Munkaadókat terhelő járulék 59.000 58.788 53.080 

Dologi kiadások 134.782 98.966 97.322 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 

Egyéb működési célú kiadások 275.467 503.636 88.677 

Finanszírozás kiadásai 209.349 225.417 225.417 

Beruházás 43.647 47.701 47.701 

Felújítás 0 0 0 

Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 

Kiadások: 1.026.316 1.263.354 814.862 

Irányított szervi támogatás -199.369 -215.437 -215.437 

Kiadások összesen: 826.947 1.047.917 599.425 

 

(3) A közgyűlés a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait és 
teljesítését e rendelet (továbbiakban: R.) 1. melléklete szerint hagyja jóvá. 

(4) A közgyűlés a működési, felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű 
kimutatásának kiemelt előirányzatait és előirányzatainak teljesítését a R. 2. melléklete 
szerint hagyja jóvá. 

3. § 

(1) A közgyűlés az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként és célonként R. 3. 
melléklete szerint hagyja jóvá.  

(2) A 2020. évi foglalkoztatottak létszámát a R. 4. melléklete szerint, 
(3) a több éves kihatással járó feladatok bemutatását a R. 5. melléklete szerint, 
(4) az önkormányzat feladatonkénti kiadásainak és bevételeinek alakulását a R. 6. 

melléklete, a hivatal feladatonkénti kiadásainak és bevételeinek alakulását a R. 7. 
melléklete szerint rögzíti. 

4. § 

(1) A közgyűlés a 2020. évi költségvetés összevont mérlegét a R. 8. melléklete, az 
összevont eredmény kimutatását a R 9. melléklete, az összevont maradvány kimutatását 

a R 10. melléklete szerint hagyja jóvá. 
(2) A közgyűlés a 2020. évi maradványát kiemelt előirányzatonként a R. 11. melléklete 

szerint hagyja jóvá. 

5. § 

A Közgyűlés az önkormányzat 2020. évi vagyonmérleg adatainak részletezését a R. 12. 
melléklete szerint hagyja jóvá. 
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6. § 

(1) A közgyűlés az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó 
elszámolásokat a R. 13. és 14. melléklete szerint hagyja jóvá. 

(2) A közgyűlés a 2020. december 31-én fennálló szállítói állományt a R. 15. melléklete 
szerint rögzíti. 

(3) A közgyűlés a 2020. évi pénzkészlet változását a 16. melléklet szerinti tartalommal 
fogadja el. 

7. §. 

A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

Szombathely, 2021. május ……. 

 

Dr. Balázsy Péter s.k. 

 

Majthényi László s.k. 
megyei jegyző közgyűlés elnöke 

 

III. Általános indokolás 

A Rendelet 1-6. §-ai a beszámoló adatait tartalmazza. 

A 7. § a rendelet hatálybalépésének időpontját tartalmazza. 

 

Szombathely, 2021. május…. 

 

                                                                                             Majthényi László sk. 

 

 



 
 

VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

ELNÖKE 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 Vas Megyei Önkormányzat 2020. évi maradvány jóváhagyására és felhasználására  

Az államháztartásról 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat 
költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a 
polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc 

napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.  

Az államháztartásról 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az államháztartás 
önkormányzati rendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési 
szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről. 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. § (1) 
bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartotó költségvetési szerv költségvetési 
maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg. A költségvetési 
szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja 
meg. 

Az Önkormányzat 2020. évi összevont maradványát a zárszámadási rendelet 10. és 11. számú mellékletei 
tartalmazzák ezer Ft-ban. 

A maradvány összege 2020. december 31-én 445.282.615 Ft 

A 2020. évi maradvány jóváhagyására és felhasználására az alábbiakban teszünk javaslatot: 

  Megnevezés 
Vas Megyei 

Önkormányzat   Megnevezés 

Vas Megyei 

Önkormányzati 
Hivatal 

Összesen 

  
2020. évi beszámoló 
szerinti maradvány 

227 870 493 Ft   
2020. évi beszámoló 
szerinti maradvány 

217 412 122 Ft 445 282 615 Ft 

  
Ebből kötelezettséggel 
terhelt maradvány tételek 

    
Ebből kötelezettséggel 
terhelt maradvány tételek 

    

  

SZÉCHENYI 2020 
PROJEKTEK előlegeinek 
maradványa 2020.12.31. 

-20 667 934 Ft   
IX. Ars Pannonica pályázat 
maradvány 2020.12.31 

-3 440 882 Ft   

  

Területrendezési terv 
támogatási előleg 
maradványa 2020.12.31. 

-10 372 725 Ft   

SZÉCHENYI 2020 
PROJEKTEK előlegeinek 
maradványa 2020.12.31. 

-26 705 780 Ft   

  

Kistelepülések kulturális 
támogatása 2019. évi 
előlegének maradványa 
2020.12.31. 

-20 000 000 Ft   

THREET projekt támogatási 
előlegeinek maradványa 
2020.12.31. 

-3 519 011 Ft   

  

MEGYEI ÉRTÉKEK 
HUNG-2020/6327  2020. évi 
előleg maradványa 
2020.12.31 

-4 000 000 Ft   

VELOREGIO projekt 

támogatási előlegeinek 
maradványa 2020.12.31. 

-1 769 742 Ft   
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ÉRTÉKTURIZMUS VAS 
MEGYÉBEN TTP-KP-

1/2020/1-000159  2020. évi 
előleg maradványa 
2020.12.31 

-1 800 000 Ft   

WOMEN PULS projekt 

támogatási előlegeinek 
maradványa 2020.12.31. 

-40 692 011 Ft   

  

VAS MEGYEI KEF-ek 

támogatása KAB-KEF-20-

0014   2020. évi előleg 
maradványa 2020.12.31 

-2 300 000 Ft   

SI-HU PRO32 projekt 

támogatási előlegeinek 
maradványa 2020.12.31. 

-45 796 312 Ft   

  

A térségi jelentőségű 
kerékpárutak tervezése - Vas 

megye 2020. évi előleg 
maradványa 2020.12.31 

-139 000 000 Ft   

DigiUp 4.0 projekt 

támogatási előlegeinek 
maradványa 2020.12.31. 

-29 000 333 Ft   

  
2021. évi állami támogatás 
2020. évi előlege 

-9 980 000 Ft   

Border(hi)stories projekt 

támogatási előlegeinek 
maradványa 2020.12.31. 

-49 458 024 Ft   

  

Közfoglalkoztatás támogatás 
2020. évi előlegének 
maradványa 2020.12.31. 

-92 703 Ft         

  Lakásalap tartaléka -10 666 023 Ft         

  szabad maradvány 8 991 108 Ft   szabad maradvány 17 030 027 Ft 26 021 135 Ft 
       

  
2020. évi beszámoló 
szerinti maradvány 

227 870 493 Ft   
2020. évi beszámoló 
szerinti maradvány 

217 412 122 Ft 445 282 615 Ft 

  

2021. évi költségvetés 
forrásaként eredeti 
előirányzatként már tervezett 
maradvány felhasználás  

-212 172 000 Ft   

2020. évi költségvetés 
forrásaként eredeti 
előirányzatként már tervezett 
maradvány felhasználás  

-171 885 000 Ft -384 057 000 Ft 

  
2020. évi maradvány még 
felhasználható része 

15 698 493 Ft   
2020. évi maradvány még 
felhasználható része 

45 527 122 Ft 61 225 615 Ft 

       

  2021. évben a 2020. évi maradvány még felhasználható részéhez kapcsolódó kiemelt előirányzatok 

K1103 
Decemberi jutalom bruttó és 
nettó összeg különbözete 

33 500 Ft K1103 
Decemberi jutalom bruttó és 
nettó összeg különbözete 

3 533 857 Ft 3 567 357 Ft 

      K1103 
Decemberi céljuttatás bruttó 
és nettó összeg különbözete 

792 750 Ft 792 750 Ft 

K122 
December havi megbízási 
díjak 

601 000 Ft K122 

Decemberi megbízási díj 
bruttó és nettó összeg 
különbözete 

13 500 Ft 614 500 Ft 

K2 Decemberi jutalom járuléka 7 750 Ft K2 Decemberi jutalom jáuléka 1 807 426 Ft 1 815 176 Ft 

K2 
Decemberi megbízási díjak 
járuléka 

107 915 Ft K2 
Decemberi céljuttatás 
járuléka 

565 750 Ft 673 665 Ft 

K2 

December havi 

reprezentációs kiadások 
járulék vonzata  

107 803 Ft K2 

December havi 

reprezentációs kiadások 
járulék vonzata  

26 745 Ft 134 548 Ft 

K2 
December havi szép kártya 
feltöltés járulék vonzata 

7 500 Ft K2 
December havi szép kártya 
feltöltés járuléka 

3 765 Ft 11 265 Ft 

      K3 
Dologi kiadások - szállító 
állomány  1 587 628 Ft 1 587 628 Ft 

K5 
Önkormányzat működési 
tartalék  14 833 025 Ft K5 

Hivatal  projektekből 
tartalékolandó 

37 195 701 Ft 52 028 726 Ft 

B8131 Maradvány igénybevétel 15 698 493 Ft B8131 Maradvány igénybevétel 45 527 122 Ft 61 225 615 Ft 

  

2020. évi  maradvány 
felhasználás miatt 
KIADÁS 
előirányzatváltozás 
összesen 

15 698 493 Ft   

2020. évi  maradvány 

felhasználás miatt 
KIADÁS 
előirányzatváltozás 
összesen 

45 527 122 Ft 61 225 615 Ft 
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2020. évi  maradvány 
felhasználás miatt 
BEVÉTEL 
előirányzatváltozás 
összesen 

15 698 493 Ft   

2020. évi  maradvány 
felhasználás miatt 
BEVÉTEL 
előirányzatváltozás 
összesen 

45 527 122 Ft 61 225 615 Ft 

 

A fentiek alapján indítványozom a közgyűlésnek, hogy hagyja jóvá a Vas Megyei Önkormányzat 2020. évi 
maradványát és annak az előterjesztés szerinti felhasználását. 

Határozati javaslat: 

A Vas Megyei Közgyűlés a 2020. év maradványát és annak felhasználását az alábbiak szerint jóváhagyja, továbbá 
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletében jóváhagyott 
maradvány igénybevételét az alábbiak szerint módosítja: 

  Megnevezés 
Vas Megyei 

Önkormányzat   Megnevezés 

Vas Megyei 

Önkormányzati 
Hivatal 

Összesen 

  
2020. évi beszámoló 
szerinti maradvány 

227 870 493 Ft   
2020. évi beszámoló 
szerinti maradvány 

217 412 122 Ft 445 282 615 Ft 

  
Ebből kötelezettséggel 
terhelt maradvány tételek 

    
Ebből kötelezettséggel 
terhelt maradvány tételek 

    

  

SZÉCHENYI 2020 
PROJEKTEK előlegeinek 
maradványa 2020.12.31. 

-20 667 934 Ft   
IX. Ars Pannonica pályázat 
maradvány 2020.12.31 

-3 440 882 Ft   

  

Területrendezési terv 
támogatási előleg 
maradványa 2020.12.31. 

-10 372 725 Ft   

SZÉCHENYI 2020 
PROJEKTEK előlegeinek 
maradványa 2020.12.31. 

-26 705 780 Ft   

  

Kistelepülések kulturális 
támogatása 2019. évi 
előlegének maradványa 
2020.12.31. 

-20 000 000 Ft   

THREET projekt támogatási 
előlegeinek maradványa 
2020.12.31. 

-3 519 011 Ft   

  

MEGYEI ÉRTÉKEK 
HUNG-2020/6327  2020. évi 
előleg maradványa 
2020.12.31 

-4 000 000 Ft   

VELOREGIO projekt 

támogatási előlegeinek 
maradványa 2020.12.31. 

-1 769 742 Ft   

  

ÉRTÉKTURIZMUS VAS 
MEGYÉBEN TTP-KP-

1/2020/1-000159  2020. évi 
előleg maradványa 
2020.12.31 

-1 800 000 Ft   

WOMEN PULS projekt 

támogatási előlegeinek 
maradványa 2020.12.31. 

-40 692 011 Ft   

  

VAS MEGYEI KEF-ek 

támogatása KAB-KEF-20-

0014   2020. évi előleg 
maradványa 2020.12.31 

-2 300 000 Ft   

SI-HU PRO32 projekt 

támogatási előlegeinek 
maradványa 2020.12.31. 

-45 796 312 Ft   

  

A térségi jelentőségű 
kerékpárutak tervezése - Vas 

megye 2020. évi előleg 
maradványa 2020.12.31 

-139 000 000 Ft   

DigiUp 4.0 projekt 

támogatási előlegeinek 
maradványa 2020.12.31. 

-29 000 333 Ft   

  
2021. évi állami támogatás 
2020. évi előlege 

-9 980 000 Ft   

Border(hi)stories projekt 

támogatási előlegeinek 
maradványa 2020.12.31. 

-49 458 024 Ft   

  

Közfoglalkoztatás támogatás 
2020. évi előlegének 
maradványa 2020.12.31. 

-92 703 Ft         
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  Lakásalap tartaléka -10 666 023 Ft         

  szabad maradvány 8 991 108 Ft   szabad maradvány 17 030 027 Ft 26 021 135 Ft 
       

  
2020. évi beszámoló 
szerinti maradvány 

227 870 493 Ft   
2020. évi beszámoló 
szerinti maradvány 

217 412 122 Ft 445 282 615 Ft 

  

2021. évi költségvetés 
forrásaként eredeti 
előirányzatként már tervezett 
maradvány felhasználás  

-212 172 000 Ft   

2020. évi költségvetés 
forrásaként eredeti 
előirányzatként már tervezett 
maradvány felhasználás  

-171 885 000 Ft -384 057 000 Ft 

  
2020. évi maradvány még 
felhasználható része 

15 698 493 Ft   
2020. évi maradvány még 
felhasználható része 

45 527 122 Ft 61 225 615 Ft 

       

  2021. évben a 2020. évi maradvány még felhasználható részéhez kapcsolódó kiemelt előirányzatok 

K1103 
Decemberi jutalom bruttó és 
nettó összeg különbözete 

33 500 Ft K1103 
Decemberi jutalom bruttó és 
nettó összeg különbözete 

3 533 857 Ft 3 567 357 Ft 

      K1103 
Decemberi céljuttatás bruttó 
és nettó összeg különbözete 

792 750 Ft 792 750 Ft 

K122 
December havi megbízási 
díjak 

601 000 Ft K122 

Decemberi megbízási díj 
bruttó és nettó összeg 
különbözete 

13 500 Ft 614 500 Ft 

K2 Decemberi jutalom járuléka 7 750 Ft K2 Decemberi jutalom jáuléka 1 807 426 Ft 1 815 176 Ft 

K2 
Decemberi megbízási díjak 
járuléka 

107 915 Ft K2 
Decemberi céljuttatás 
járuléka 

565 750 Ft 673 665 Ft 

K2 

December havi 

reprezentációs kiadások 
járulék vonzata  

107 803 Ft K2 

December havi 

reprezentációs kiadások 
járulék vonzata  

26 745 Ft 134 548 Ft 

K2 
December havi szép kártya 
feltöltés járulék vonzata 

7 500 Ft K2 
December havi szép kártya 
feltöltés járuléka 

3 765 Ft 11 265 Ft 

      K3 
Dologi kiadások - szállító 
állomány  1 587 628 Ft 1 587 628 Ft 

K5 
Önkormányzat működési 
tartalék  14 833 025 Ft K5 

Hivatal projektekből 
tartalékolandó 

37 195 701 Ft 52 028 726 Ft 

B8131 Maradvány igénybevétel 15 698 493 Ft B8131 Maradvány igénybevétel 45 527 122 Ft 61 225 615 Ft 

  

2020. évi  maradvány 
felhasználás miatt 
KIADÁS 
előirányzatváltozás 
összesen 

15 698 493 Ft   

2020. évi  maradvány 
felhasználás miatt 
KIADÁS 
előirányzatváltozás 
összesen 

45 527 122 Ft 61 225 615 Ft 

  

2020. évi  maradvány 

felhasználás miatt 
BEVÉTEL 
előirányzatváltozás 
összesen 

15 698 493 Ft   

2020. évi  maradvány 
felhasználás miatt 
BEVÉTEL 
előirányzatváltozás 
összesen 

45 527 122 Ft 61 225 615 Ft 

 

Felelős:  közgyűlés elnöke   

Határidő:  azonnal 

 

Szombathely, 2021. április…….  

                                                                                                                Majthényi László sk. 

 



 
 

VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

ELNÖKE 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Vas Megyei Önkormányzat és Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési tevékenységének 
tárgyában 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX. törvény 119. § (4) 
bekezdése értelmében „a jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül a belső 
ellenőrzés működéséről”. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet értelmében az önkormányzati 
költségvetési szerveknél a belső ellenőrzést elláthatja polgárjogi szerződés keretében 
foglalkoztatott belső ellenőr. Az Önkormányzat a fenti jogszabály előírásaira figyelemmel 
polgárjogi szerződés keretében Feladat-ellátási szerződést kötött Takács Viktória egyéni 
vállalkozó belső ellenőrrel.  

A 93/2019. (XII.13.) számú önkormányzat határozattal elfogadott 2020. évi belső ellenőrzési 
terv értelmében, a kockázati tényezőket figyelembe véve a következő tárgyban történt belső 
ellenőrzés a Vas Megyei Önkormányzatnál és Hivatalánál:  

- A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal EFOP-1.2.9-17-2017-00080 Nő az ESÉLY 
elnevezésű pályázatával összefüggő pénzügyi-gazdasági műveletek elvégzésének 
szabályozása és végrehajtása.  

A vizsgálat célja a pénzügyi-gazdasági tevékenység értékelése a szabályszerű és megbízható 
működés keretében. Az ellenőrzött időszak a 2019. év volt. 

2020. évi soron kívüli belső ellenőrzés keretében kerül sor a Vas Megyei Önkormányzat 
többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság, a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális 
Innovációs Nonprofit Kft. 2019. évi gazdálkodásának ellenőrzésére, és egy tetszőlegesen 
kiválasztott projekt elszámolás vizsgálatára. 

Az ellenőrzés célja a Vas Megyei Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság 
2019. évi működésének, szabályozottságának, gazdálkodásának ellenőrzése a tulajdonosi 
joggyakorlás kontrolljának erősítése érdekében, továbbá egy projekt elszámolás 
szabályosságának vizsgálata. 

A pénzügyi-gazdasági tevékenység értékeléséről szóló 2020. évi belső ellenőrzési jelentést az 
előterjesztés melléklete tartalmazza. 
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Határozati javaslat: 

Vas Megyei Közgyűlés Elnöke a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendeletre 
tekintettel a Vas Megyei Közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a Vas Megyei 

Önkormányzat 2020. évre vonatkozóan végzett belső ellenőrzése keretében készült, „Vas 

Megyei Önkormányzati Hivatal EFOP-1.2.9-17-2017-00080 Nő az ESÉLY elnevezésű 
pályázatával összefüggő pénzügyi-gazdasági műveletek elvégzésének szabályozása és 
végrehajtása” és a „Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. 
2019. évi gazdálkodásának ellenőrzése, és egy tetszőlegesen kiválasztott projekt elszámolás 
vizsgálata” című belső ellenőrzésről szóló ellenőrzési jelentéseket és az éves ellenőrzési 
jelentést elfogadja.  

Az álláspont kialakítása a Vas Megyei Közgyűlés tagjaival folytatott konzultáció útján történt.  

Felelős:           közgyűlés elnöke 

Határidő:       azonnal 

 

Szombathely, 2021. április ….. 

        

       Majthényi László sk. 
































































































