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SZEMÉLYI RÉSZ
A megyei közgyűlés
37/2007. (II. 16.) sz. határozata
a megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak és elismerések 2007. évi adományozásáról
A megyei közgyűlés 2007. évben:
„Vas Megye Gazdaságáért Díj” kitüntetést:
Linde Gáz Magyarország Rt.
Tarr Károly

TARAVIS Kft. ügyvezető igazgatója

„Pável Ágoston Emlékplakett” kitüntetést:
Csák Zsófia
Erdélyiné Horváth Terézia
Prof. dr. Puskás János
Szalay Istvánné
Vincze Tibor Csaba

Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága, Savaria Múzeum
osztályvezetője, történész
Alapfokú Művészeti Iskola Őriszentpéter igazgatója
Berzsenyi Dániel Főiskola Természetföldrajzi Tanszék
főiskolai tanára, PhD, Habil
Gróf Apponyi Albert Általános Iskola Gencsapáti tanítónője
nyugalmazott építészmérnök

„Vitéz Both Béla Emlékdíj” kitüntetést:
Bödör István (posztumusz)
1922-1964.

volt hadnagy

„Vas Megye Közgyűlése Elnökének Emlékérme” elismerést:
Tuba László

nyugalmazott tartalékos ezredes

„Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közigazgatási Tagozata” elismerést:
Bolfán Istvánné
Horváth Béláné
Rónafalviné Pintér Zsuzsanna
Süle Józsefné
Szukics Imréné
Vaspöri Lajosné

nyugdíjas köztisztviselő
Meggyeskovácsi nyugalmazott jegyzője
Vas Megyei Közgyűlés Ellátó Szervezete igazgató-helyettese
a vépi polgármesteri hivatal adóügyi főelőadója
Rátót-Rábagyarmat-Nemesmedves Községek Körjegyzősége
gazdálkodási főelőadója
az őriszentpéteri polgármesteri hivatal adóügyi főmunkatársa
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„Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Oktatási Tagozata” elismerést:
Farkas Ferencné
Horváth Győzőné
Kozorics István
Dr. Rakos Katalin
Tárczy Katalin
Ugróczky Ferenc

a jánosházi Szent Imre Általános Iskola tanára
a vasszécsenyi Ambrózy-Migazzi István Általános Iskola
tanára
a körmendi Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium gyakorlati-oktatásvezetője
a Berzsenyi Dániel Főiskola Tanítóképző Intézetének
intézetigazgatója, főiskolai docens
a bői Körzeti Általános Iskola és Óvoda tanára
a vépi FVM Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és
Kollégium tanulmányi és továbbképzési igazgató-helyettese

„Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kulturális Tagozata” elismerést:
Dr. Fűzfa Balázs
Nagy Gábor
Németh István
Rápli Róbert
dr. Smidt Erzsébet
Szabó Gizella
Szájer Istvánné
Táky György

Berzsenyi Dániel Főiskola Irodalomtörténeti Tanszék docense,
Phd.
Soltis Színház vezetője
nyugalmazott tanszékvezető docens
SZOI Takács Jenő Zeneiskola Szentgotthárd zenetanára
Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága, Savaria Múzeum
tagintézmény igazgatója, történész
Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága, Savaria Múzeum
tagintézmény igazgatója, könyvtáros
Csaba József ÁMK Csákánydoroszló tanítónője
Szombathelyi Szimfonikus Zenekar trombita szólamvezetője

„Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Egészségügyi Tagozata” elismerést:
Dr. Bárány Győző
Dr. Ferentzi Judit
Dr. Gagyi Dénes
Kiss Erzsébet
Németh Ferencné
Pál András
Tarczi Jánosné
Dr. Varga László

a körmendi Dr. Batthyány Strattmann László Kórház Kft.
orvos-igazgatója, sebész főorvos
Markusovszky Kórház Szemészeti Osztályának főorvosa
Markusovszky Kórház Csecsemő és Gyermekgyógyászati
Osztálya Prenatalis Centrumának főorvosa
nyugdíjas védőnő
a sárvári Medicus Bt. körzeti közösségi szakápolója
Markusovszky Kórház műszaki ügyintézője
a Kemenesaljai Egyesített Kórház ápolási igazgatója
Markusovszky Kórház Urulógiai Osztályának orvosa

„Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Szociális Tagozata” elismerést:
Csóka Antal
Poór László
Racker Mátyásné
Varga Ferencné
Wágner Lászlóné

Vas Megyei Idősek Otthona Hegyfalu, műszaki csoportvezető
Magyar Vöröskereszt Vas Megyei Szervezete igazgatója
Mozgássérültek Vas Megyei Egyesülete Körmendi Gondozási
Központ vezetője
Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc, osztályvezető ápolója
PTE ETK Szombathelyi Képzési Központ Szociális Munka
Tanszék főiskolai adjunktusa

„Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Gyermek- és Ifjúságvédelmi Tagozata” elismerést:
Friedrich Tiborné
Molnárné Tarr Rita
Németh Anna
Tóth Andorné

Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény Gencsapáti
családgondozója
ÁNTSZ Sárvár és Celldömölki Kistérség Intézete városi vezető
védőnője
Vas Megyei Batthyány Lajos Gyermekotthon és Általános
Iskola Ikervár lakásotthon vezetője
Arany János Általános Iskola Szentgotthárd pedagógusa
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Tóthné Mesterházy Judit

Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és
Gyermekotthon, Szombathely család- és utógondozója

„Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Sport Tagozata” elismerést:
Baranyai Sándor
Kiss Zoltán
Kovács László
Mesterházi László
Németh Károly

Körmend Város Önkormányzata sport-szakfőtanácsosa
Vas Megyei Sportigazgatóság sportreferense
a szentgotthárdi Arany János Általános Iskola testnevelő tanára
a nádasdi Széchenyi István Általános Iskola testnevelő tanára
nyugdíjas, volt ölbői sportelnök

„Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közbiztonsági Tagozata” elismerést:
Őrfi Péter

Vasi Nyugalom Kft. rendészeti vezetője

részére adományozza és megbízza elnökét a kitüntető elismerések átadásával.
Felelős:
Határidő:

a közgyűlés elnöke
2007. március 14.

A megyei közgyűlés
62/2007. (III. 30.) sz. határozata
„Vas Megye Közgyűlésének Jubileumi Elismerő Oklevele” kitüntetés adományozásáról
A közgyűlés:
1.

a fennállásának 30. évfordulóját ünneplő Büki Művelődési és Sportközpont díszítőművészeti szakköre
részére - közösségépítő, a helyi hagyományok ápolásában nyújtott eredményes, példamutató tevékenysége
terén kifejtett munkájáért - „Vas Megye Közgyűlésének Jubileumi Elismerő Oklevele” kitüntetés
adományozását utólagosan jóváhagyja;

2.

a fennállásának 25. évfordulóját ünneplő sorkifaludi Nefelejcs Kórus részére - közösségépítő, a zenei
hagyományok ápolásában nyújtott eredményes, példamutató tevékenysége terén kifejtett munkájáért - „Vas
Megye Közgyűlésének Jubileumi Elismerő Oklevele” kitüntetést adományozza.

Felelős:
Határidő:

a közgyűlés elnöke
azonnal.
A megyei közgyűlés
63/2007. (III. 30.) sz. határozata
a pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság tagjainak megválasztásáról

A közgyűlés a pénzügyi és gazdasági bizottság tagjainak Kovács Jenő és Tureczki Róbert közgyűlési tagokat
megválasztja.
A megyei közgyűlés
64/2007. (III. 30.) sz. határozata
a Megyei Etikai Tanácsba tag delegálásáról
A közgyűlés a Megyei Etikai Tanácsba Horváthné Stukics Erzsébet tanácsnokot delegálja.
Felelős:
Határidő:

a közgyűlés elnöke
azonnal
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A megyei közgyűlés
65/2007. (III. 30.) sz. határozata
Bírósági ülnökök választásáról
A közgyűlés:
a.) a megyei bíróság ülnökévé:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bakos Gáborné szombathelyi,
Németh László szombathelyi,
Barki Lajos szombathelyi,
Sütő Istvánné szombathelyi,
Benkő István pecöli,
Berndl Antal szombathelyi,
Király Elemérné vépi,
Vizner Miklósné szombathelyi,
Lukátsi Lajos József nagysimonyi,
Szabó István szombathelyi,
Milisits Ferencné szentpéterfai,
Kissné Szekér Eszter szombathelyi,
Sziklai Ferenc szombathelyi lakosokat;

b.) a fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró pedagógus ülnöknek:
1.
2.

Szamosné Grabarits Anna szombathelyi,
Hargitai Eszter szombathelyi lakosokat;

c.) munkaügyi bírósági ülnökké:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Farkas Gyuláné szombathelyi,
Török János táplánszentkereszti,
Pintér Jánosné szombathelyi,
Ungerné Tiborcz Mária szombathelyi,
Horváth István szombathelyi,
Kapui Kálmán szombathelyi,
Nagy Béla szombathelyi,
Bokorné Takács Anna szombathelyi,
Dezse Jánosné szombathelyi,
Cseresznyák József szombathelyi,
Gergye Lászlóné szombathelyi,
Kozma Zsolt szombathelyi,
Horváth Katalin szombathelyi,
Lakics István vépi,
Mile Zsolt szombathelyi lakosokat választja meg.
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK

Vas Megye Önkormányzata Közgyűlésének
5/2007. (III. 30.) sz. rendelete
a megyei önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló –
többször módosított – 10/1995. (VI. 19.) számú rendeletének módosításáról
Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése a megyei önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló – többszörösen módosított 10/1995. (VI. 19.) számú rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint
módosítja:
1.

§.

A R. 2. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. §. (1) A közgyűlés tagja az Alpok-Adria Munkaközösségnek, az EuRégió West/Nyugat Pannoniának és az
Európai Régiók Gyűlésének. Ezen kívül megkülönböztetett figyelmet fordít: a Szlovén
Köztársasággal, a romániai Hunyad megyével, a cseh Zlín régióval, a németországi NeckarOdenwald járással, s az ausztriai Burgenland és Stájer Tartományokkal való együttműködésre.”
2.

§.

A R. 9. §. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„9. §. (2) A közgyűlés és szervei együttműködésre törekszenek a megyében működő kormányzati területi
szervekkel.”
3.

§.

(1) A R. 10. §. (3)-(5) bekezdése hatályát veszti és helyükbe az alábbi rendelkezés lép:
„10.§. (3) A közgyűlés elnökére, bizottságaira átruházott hatásköröket a 4. sz. melléklet tartalmazza.
(4) A közgyűléstől kapott hatáskörök tovább nem ruházhatók.
gyakorlásához a közgyűlés utasítást adhat.”

Az átruházott hatáskörök

(2) A R. 11. §. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„11. §. (3) A közgyűlés alakuló ülésén megtárgyalja és elfogadja a Vas Megyei Területi Választási Bizottság
beszámolóját a képviselők megválasztásáról.”
4.

§.

A R. 12. §. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„12. §. (2) Rendes közgyűlés összehívására általában kéthavonta, s a hónap utolsó péntekének napján 10.00
órakor kerül sor.
Ha a rendes ülés napja ünnepnapra esik, azt megelőző ülésen kell kitűzni a közgyűlés időpontját.”
5.

§.

A R. 13. §. (3) bekezdés a.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„13. §. (3) a.) a közigazgatási hivatal vezetője;”
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6.

§.

A R. 15. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„15. §. A rendes ülésekre szóló meghívókat 7 nappal előbb ki kell küldeni.”
7.

§

A R. 17. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„17. §. (1) A közgyűlés ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Szombathely Megyei Jogú Város polgármesterét;
a közigazgatási hivatal vezetőjét;
a megyei bíróság elnökét;
a megyei főügyészt;
a megyei rendőr-főkapitányság vezetőjét;
a kormányzati területi szervek vezetőit,
a költségvetetési intézmények érdekvédelmi szervezetei megyei szervezeteinek vezetőit;
a gazdasági kamarák megyei szervezeteinek vezetőit;
a területi kisebbségi önkormányzatok elnökeit;
az országgyűlésben képviselettel rendelkező pártok megyei szervezeteinek vezetőit;
a közgyűléssel társulási szerződést kötött szervek vezetőit;
a főjegyzőt, aljegyzőt, s az önkormányzati hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit;
amennyiben a tárgyalt napirend indokolja a megyei önkormányzat gazdasági társaságainak,
intézményeinek vezetőit, továbbá a megyei önkormányzat intézményei székhelye szerint illetékes
települések polgármestereit;
n) akinek meghívását a közgyűlés elnöke indokoltnak tartja.
(2) A közgyűlés időpontjáról, helyéről és napirendjéről a megyei önkormányzati hivatal a lakosságot az ülés
előtt 6 nappal a megyei napilap(ok)ban tájékoztatja. A közmeghallgatást igénylő napirendeket tárgyaló
ülések időpontját, helyét legalább 15 nappal az ülés megtartása előtt nyilvánosságra kell hozni.
8.

§.

A R. 29. §. (3) bekezdés h.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„29. §. (3) h.) zárt ülés elrendeléséhez, továbbá a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene;”
9.

§.

A R. 30. §. (6) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„30. §. (6) a.)
b.)

Név szerinti szavazást kell elrendelni, ha azt a közgyűlés tagjainak legalább egynegyede kéri,
továbbá a 10/M Ft értékhatár feletti önkormányzati tulajdonról való rendelkezés esetén.
Névszerinti szavazás rendelhető el bármely képviselő indítványára, és ha a döntési javaslat
hitelfelvételre, kötvény kibocsátására, alapítvány létrehozására irányul.
10. §.

A R. 38. §. (2) bekezdés a.) pontja és (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„38. §. (2) a.) az önkormányzati rendeletek jelzése:
Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ......../19.... (.......hó........nap) számú rendelete. A
zárójelben feltüntetett dátum az önkormányzati rendelet kihirdetésének az időpontja.
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38. §. (4) A közgyűlés rendeleteit és határozatait – a jegyzőkönyv elkészítése után és annak mellékleteként 15
napon belül – meg kell küldeni a végrehajtásért felelős személyeknek, s a közigazgatási hivatal
vezetőjének.”
11. §.
A R. 39. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„39. §. (1) Törvényi felhatalmazás alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben az
önkormányzati rendeletalkotást kezdeményezhetik a közgyűlés tagjai, a közgyűlés bizottságai, a
megyei intézmények vezetői, és a főjegyző.”
12. §.
A R. 47. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„47. §. A közgyűlés állandó és szakbizottságot hoz létre és ideiglenes bizottságot hozhat létre.”
13. §.
A R. 48. §. e.) pontjában az „egészségügyi és szociális bizottság” elnevezés „egészségügyi, szociális és
gyermekvédelmi bizottság”-ra módosul.
14. §.
A R. 50. §. (1) bekezdésében a „bűnmegelőzési és közbiztonsági szakbizottság” elnevezés „rendészeti
szakbizottság”-ra módosul.
15. §.
A R. 53. §. (2) bekezdés utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„53. §. (2) …. Nem vonatkozik ez a szabály – az a.) és d.) pontokban foglaltak kivételével – a közgyűlés elnöke
által rövid úton összehívott ülések előterjesztéseire, továbbá arra az esetre, ha a közgyűlés elnöke
engedélyezte a szóbeli előterjesztést, illetve az előterjesztésnek az ülésen történő kiosztását.”
16. §.
(1) A R. 56. §. (2) bekezdése az alábbi új f.) ponttal egészül ki, az f.)-l.) pontok sorszáma pedig g.)- m.) pontokra
módosul:
„56. §. (2) f.) gondoskodik a megyei önkormányzat éves fejlesztési, felújítási célkitűzéseinek ágazatok közötti
összehangolásáról, ellenőrzi az önkormányzat fejlesztési, felújítási feladatai végrehajtását;”
(2)A R. 56. §. (3) bekezdésének a.) pontja és (4) bekezdésének f.) pontja törlésre kerül.
(3) A R. 56. §. (5) bekezdésében a bizottság elnevezése „egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi bizottság”ra módosul.
(4) A R. 56. §. (6) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„56. §. (6) Az oktatási, kulturális és ifjúsági bizottság feladatai:
a)

figyelemmel kíséri a települési önkormányzatok fenntartásában lévő középfokú oktatási intézmények
beiskolázási munkáját, az ott folyó képzési struktúrát, s a középiskolai diákotthonok helyzetét;
b) a közös fenntartású, társulásban működő intézmények szakmai munkájának figyelemmel kísérése,
változások, változtatások kezdeményezése, véleményezése;
c) véleményez és javaslatot tesz az intézmények vezetésére kiírt pályázatokkal kapcsolatosan;
d) figyelemmel kíséri és ellenőrzi az önkormányzat oktatási, közművelődési, közgyűjteményi, művészeti
intézményeiben folyó szakmai munkát, közreműködik az ezeket érintő fejlesztési tervek
kidolgozásában;
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e)
f)

figyelemmel kíséri a pedagógia szak- és szakmai feladatok ellátását;
vizsgálja és elősegíti az óvodai és iskolai anyanyelvi oktatás helyzetét, s e tekintetben együttműködik a
kisebbségi és külügyi bizottsággal, a területi kisebbségi önkormányzatokkal;
g) összehangolja, segíti a megyében folyó művészeti munkát;
h) közreműködik a megyei tudományos munka összehangolásában;
i) közreműködik az ifjúság életkörülményeit érintő tervek, programok kidolgozásában és végrehajtásuk
ellenőrzésében;
j) figyelemmel kíséri az ifjúságra vonatkozó jogszabályok végrehajtását;
k) az önkormányzattól saját hatáskörben átruházott jogkörként kapott pénzügyi alapok elosztását pályázat
kiírásával és azok eldöntésével végzi;
l) feladatkörében eljárva ellenőrzi az önkormányzati hivatal munkáját.
(5) Az 56. §. (7) bekezdésének m.) pontja törlésre kerül, n.)-o.) pontja pedig m.)-n.) pontra módosul.
(6) Az 56. §. (8) bekezdésében a szakbizottság elnevezése „rendészeti szakbizottságra” módosul.
17. §.
A R. 57. §. (3) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„57. §. (3) A bizottság ülésének összehívásáról a bizottság elnöke gondoskodik. A bizottság ülésére a meghívót,
az ülést megelőzően legalább 4 nappal korábban kell kiküldeni.”
18. §.
A R. 58. §. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„58. §. (2) A bizottság ülését rendkívüli esetben a munkatervben megjelölt időpont(ok)on túlmenően össze kell
hívni, ha:
a)
b)
c)
d)

a közgyűlés elrendeli;
a bizottság tagjainak egyharmada javasolja;
a közgyűlés elnöke, alelnöke kezdeményezi;
a bizottság elnöke indokoltnak tartja.

A bizottság rendkívüli ülése rövid úton az ülés előtt 24 órával is összehívható.”
19. §.
A R. 65. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„65. §. (1) A közgyűlés – a közös feladatokban való együttműködés előkészítésére és összehangolására –
egyeztető bizottságot (a továbbiakban: bizottság) hoz létre Szombathely Megyei Jogú Város
Közgyűlésével.
(2) A bizottság 10 tagú, a tagokat fele-fele arányban Szombathely Megyei Jogú Város, illetve Vas
Megye Közgyűlése választja.
(3) Szervezetének és működésének részletes szabályait a bizottság maga állapítja meg.
(4) A bizottság elnöki tisztségét – megállapodás szerint – felváltva a polgármester, illetve a megyei
közgyűlés elnöke látja el.
(5) A bizottság ülésein a jegyző és a főjegyző állandó meghívottként vesz részt.
(6) A bizottság a munkájába más érintett megyék képviselőit is bevonhatja.
(7) Bármelyik fél napirendet is tartalmazó javaslatára a bizottságot 15 napon belül össze kell hívni.
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(8) A megyei közgyűlés elnökének, illetve a polgármesternek a felkérésére a bizottság ülésein
képviselő, tanácsnok, vagy a hivatal köztisztviselője szakértőként – tanácskozási joggal – részt
vehet.
(9) A bizottság üléséről készített emlékeztetőről a bizottság elnöke gondoskodik.”
20. §.
A R. az alábbi új VII. fejezettel egészül ki és a jelenlegi VII-XIII. fejezet sorszámozása VIII-XIV. fejezetre, a
67-89 §. sorszámozása 72-94. §-ra módosul:
VII.
Területi kisebbségi önkormányzatok
67. §
Vas megyében cigány, horvát és német területi kisebbségi önkormányzatok (a továbbiakban: kisebbségi
önkormányzat) működnek.
68. §.
(1) A közgyűlés feladat és hatáskörét – az SZMSZ 8. §-ában meghatározottak kivételével – a kisebbségi
önkormányzat testületére, annak kezdeményezésére rendelettel átruházhatja.
(2) Ha a kisebbségi önkormányzat jogainak gyakorlásához a közgyűlés döntése szükséges, a kisebbségi
önkormányzat erre irányuló kezdeményezését a közgyűlés köteles a következő ülésén napirendre tűzni.
69. §.
(1) A hivatal minden belső szervezeti egysége – a feladat és hatáskörébe tartozó ügyekben – köteles a
kisebbségi önkormányzatok munkáját az elnök útján segíteni.
(2) A hivatalban a kisebbségi önkormányzatok működésének segítésével összefüggő, jogszabályban előírt
feladatok koordinálását, szervezését a társadalompolitikai referens látja el.
(3) A kisebbségi önkormányzat elnökét a társadalompolitikai referens köteles soron kívül fogadni és részére a
szükséges felvilágosítást, szakmai tájékoztatást és segítséget megadni.
70. §.
A közgyűlés és szervei, valamint a kisebbségi önkormányzat közötti rendszeres kapcsolat biztosítása érdekében:
a.) a kisebbségi önkormányzat elnöke tanácskozási joggal részt vesz a közgyűlés ülésein;
b.) a kisebbségi önkormányzat elnöke, vagy az elnök által megbízott tagja tanácskozási joggal részt vehet a
bizottság ülésén, ha a bizottság kisebbséget érintő napirendet tárgyal;
c.) a kisebbségi önkormányzat elnöke véleményt nyilváníthat és javaslatot tehet az éves költségvetéshez, a
költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóhoz, valamint a kisebbségi lakosságot e minőségben érintő
közgyűlési határozat, illetve rendelet tervezetéhez;
d.) a kisebbségi lakosságot e minőségben érintő kérdések szabályozása érdekében az elnök önkormányzati
rendelet alkotását kezdeményezheti;
e.) a kisebbségi önkormányzat elnöke javaslatot tehet a közgyűlés éves munkatervének összeállításához.
71. §.
(1) A kisebbségi önkormányzat kezdeményezésére jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához a
közgyűlés meghatározza a kisebbségi önkormányzat használatába adandó vagyont, vagyontárgyakat és
pénzeszközöket.
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(2) A közgyűlés a kisebbségi önkormányzat működésének segítéséhez biztosított pénzügyi hozzájárulás
mértékét az éves költségvetésben állapítja meg.”
21. §.
(1) A R. 72. §. (2) bekezdésének c.) pontja törlésre kerül.
(2) A R. 72.§. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„72.§.(3) Művelődési és Sport Titkárság:
a.) oktatási és sport csoport;
b.) közművelődési és ifjúsági csoport;
c.) társadalompolitikai referens.
(3) A R. 72. §. (6) bekezdésében a „Területfejlesztési és EU Kapcsolatok Titkársága” elnevezés
„Területfejlesztési Titkárság”-ra módosul, a bekezdés b.) pontja törlésre kerül, c.)-d.) pontja pedig b.)-c.)
pontra módosul.
(4) A R. 72. §. (9) bekezdése törlésre kerül.
22. §.
A R. 80. §. (2) bekezdésében az „önkormányzati rendelet” szövegrész helyébe „szabályzat” szövegrész kerül.
23. §.
A R.-nek – a megyei közgyűlés egyes hatáskörei gyakorlásának átruházásáról szóló – 4. sz. melléklete helyére az
e rendelet mellékletét képező új 4. sz. melléklet lép.
24. §.
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Szombathely, 2007. március 30.
Dr. Kun László sk.
megyei főjegyző

Kovács Ferenc sk.
a közgyűlés elnöke
SZMSZ 4. sz. melléklete
A megyei közgyűlés egyes hatáskörei gyakorlásának
átruházásáról

A megyei közgyűlés az 1990. évi LXV. tv. 9. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 1-9. §-okban
foglalt hatásköreinek gyakorlását átruházza bizottságaira, illetve elnökére.
1. §.
AZ ÜGYRENDI ÉS JOGI BIZOTTSÁG hatáskörébe tartozik:
(1) A megyei önkormányzat működése egészét, illetve az önkormányzati
hatáskörrel rendelkező állami szerv vezetőjéhez fordulhat.
(1990. évi LXV. tv. 101. §. (1) bek.
(2) A Területi Választási Bizottság kiegészítése póttagokkal.
(1997. évi C. tv. 27.§ (1) bek.)

jogokat érintő kérdésekben a
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2. §.

A PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁG hatáskörébe tartozik:
(1) A képviselőtestület felhatalmazása alapján megbízhat önkormányzati biztosi feladatokkal pénzügyi, illetve
számviteli tevékenységet folytató jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságot.
(217/1998. (XII. 30.) Korm. sz. rend. 153. §. (5) és (7) bek.)
(2) Gyakorolja a megyei önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 10/2000. (V. 19.) számú
rendeletben biztosított döntési jogosítványait.
(3) Gyakorolja a 13/1998. (XII. 18.) számú közbeszerzési rendelet mellékletét képező, az önkormányzati
beruházások előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló szabályzatában biztosított –
a beruházási cél jóváhagyására vonatkozó – hatáskört.
(4) A piaci zavarok megelőzése céljából figyelemmel kíséri a piaci viszonyokat, intézkedést kezdeményez.
(1991. évi XX. tv. 67. §.)
(5) A közgyűlés feladat- és hatáskörét érintő - a bizottság feladatkörébe tartozó - bármely kérdésben a
hatáskörrel rendelkező állami szerv vezetőjéhez fordulhat.
(1990. évi LXV. tv. 101. §. (1) bek.)
3. §.
A TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG hatáskörébe tartozik:
Dönt az éves költségvetésben elfogadott, a bizottság hatáskörébe tartozó célelőirányzatok felosztásáról.
(éves költségvetési rendelet szerint)
4. §.
AZ EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG hatáskörébe tartozik:
(1) Dönt a külföldi állampolgárok betegellátási díjának mérsékléséről, elengedéséről.
(1991. évi XX. tv. 133. §. b.) pont)
(2) A megyei közgyűlés feladat- és hatáskörét, az önkormányzati jogokat érintő - a bizottság feladatkörébe
tartozó - bármely kérdésben a hatáskörrel rendelkező állami szerv vezetőjéhez fordulhat.
(1990. évi LXV. tv. 101. §. (1) bek.)
(3) Jóváhagyja az egészségügyi, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények szervezeti és működési
szabályzatát, szakmai programját, házirendjét.
(1997. évi CLIV. tv. §. (1) bek., 1993. évi III. tv. 92/B §., 1997. évi XXXI. tv. 104. §.)
(4) Dönt az éves költségvetésben elfogadott, a bizottság feladatkörébe tartozó célelőirányzatok felhasználásáról.
(éves költségvetési rendelet szerint)
(5) Közreműködik az egészségügyi intézmények - ezen belül a kórházak - megyei szintű együttműködésének
koordinálásában.
(önként vállalt feladat)
(6) Gyakorolja a 13/1998. (XII. 18.) számú közbeszerzési rendelet mellékletét képező, az önkormányzati
beruházások előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló szabályzatában biztosított –
a beruházási cél jóváhagyására vonatkozó – hatáskört.
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5. §.
A KISEBBSÉGI ÉS KÜLÜGYI BIZOTTSÁG hatáskörébe tartozik
(1) A megyei közgyűlés feladat- és hatáskörét érintő - a bizottság feladatkörébe tartozó - kérdésekben a
hatáskörrel rendelkező állami szerv vezetőjéhez fordulhat.
(1990. évi LXV. tv. 101. §. (1) bek.)
(2) Dönt az éves költségvetésben elfogadott, a bizottság hatáskörébe tartozó célelőirányzatok felosztásáról.
(éves költségvetési rendelet szerint)
6. §.
AZ OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS IFJUSÁGI BIZOTTSÁG hatáskörébe tartozik:
(1) Jóváhagyja a megyei múzeumi szervezet éves munkatervét.
(1997. évi XX. tv. 113. §.)
(2) Jóváhagyja a megyei levéltár munkatervét, szervezeti és működési szabályzatát.
(1991. évi XX. tv. 116. §.)
(3) A megyei közgyűlés feladat- és hatáskörét érintő - a bizottság feladat - és hatáskörébe tartozó - kérdésben a
hatáskörrel rendelkező állami szerv vezetőjéhez fordulhat.
(1990. évi LXV. tv. 101. §. (1) bek.)
(4) Dönt a költségvetésben elfogadott, a bizottság feladatkörébe tartozó célelőirányzatok felhasználásáról.
(éves költségvetési rendelet szerint)
(5) Ellátja a megyei önkormányzat kizárólagos fenntartásában működő kulturális intézményekkel kapcsolatos
irányítási, ellenőrzési feladatokat, jóváhagyja ezen intézmények szervezeti és működési szabályzatát és éves
munkatervét.
(1991. évi XX. tv. 111. §. (1) bek.; 1990. LXV. tv. 70. §. (1) bek.)
(6) Gyakorolja a 13/1998. (XII. 18.) számú közbeszerzési rendelet mellékletét képező, az önkormányzati
beruházások előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló szabályzatában biztosított –
a beruházási cél jóváhagyására vonatkozó – hatáskört.
(7) Az oktatási intézmények foglalkozási, illetve pedagógiai programjának, valamint szervezeti és működési
szabályzatának jóváhagyása.
(1993. évi LXXIX. tv. 102. §. (2) bek.)
(8) Az oktatási intézmények foglalkozási, illetve pedagógiai programjában meghatározott feladatok
végrehajtásának, a pedagógiai szakmai munka eredményességének értékelése.
(1993. évi LXXIX. tv. 102. §. (2) bek.)
(9) A közoktatási intézmények működésének törvényességi ellenőrzése.
(1993. évi LXXIX. tv. 102. §. (2) bek.)
(10) A közgyűlés feladat- és hatáskörét érintő - a bizottság feladatkörébe tartozó - kérdésben a hatáskörrel
rendelkező állami szerv vezetőjéhez fordulhat.
(1990. évi LXV. tv. 101. §. (2) bek.)
7.§.
A TURISZTIKAI ÉS SPORT BIZOTTSÁG hatáskörébe tartozik:
(1) Összehangolja - a kiemelt üdülőkörzet kivételével - az idegenforgalom területi érdekeit az országos
érdekekkel, gondoskodik az idegenforgalmi értékek feltárásáról, bemutatásáról, propagálásáról.
(1991. évi XX. tv. 66. §. a.) pont)
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(2) Összehangolja az idegenforgalom helyi fejlesztését és elemzi a terület idegen-forgalmának alakulását.
(1991. évi XX. tv. 66. §. c.) pont)
(3) Dönt az éves költségvetésben elfogadott, a bizottság feladatkörébe tartozó célelőirányzatok felhasználásáról.
(éves költségvetési rendelet szerint)
8. §.
VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE ÉS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE ÁLTAL LÉTREHOZOTT KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKET FENNTARTÓ TANÁCS
hatáskörébe tartozik:
(1) A közösen fenntartott intézmények éves munkatervének és a végrehajtásukról történő beszámoló elfogadása.
(2) A közösen fenntartott intézmények szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása.
9. §.
A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE hatáskörébe tartozik:
(1) Dönt az éves költségvetési rendeletben meghatározottak szerint a költségvetési előirányzatok
átcsoportosításáról, illetve felhasználásáról.
(2) A költségvetési rendeletben szabályozott módon dönt a célhoz nem kötött, átmenetileg szabad pénzeszközök
betétként történő elhelyezéséről (állami hozzájárulás kivételével). Dönt egyéb banki szolgáltatások
igénybevételéről a költségvetési rendeletben szabályozott módon.
(1990. évi LXV. tv. 80. §. c.) és d.) pontja)
(3) A megyében folyó tudományos kutató-alkotó munka összehangolása, melynek hatékony ellátása érdekében
tanácsadó szervként tudományos tanácsadó testületet hoz létre.
(önként vállalt feladat)
(4) Vas megye címere és zászlója használatának engedélyezése.
(2/1990. (V. 30.) Kgy.sz. r. 5. §. (1) bek.)
(5) Ellátja az 1993. évi III. tv. 98. § (3) bekezdésében foglalt, a szociális intézményi panaszügyek elbírálására
vonatkozó hatáskört.
(6) Ellátja az alábbi szakosított szociális ellátásokkal összefüggő közgyűlési hatásköröket:
a/ a személyi térítési díj megállapítása
b/ a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyaira, személyes körülményeire tekintettel, méltányosságból a
személyi térítési díj csökkentése, elengedése
c/ az intézményvezető által közölt személyi térítési díj mértéke ellen benyújtott észrevétel elbírálása
g/ a térítési díj hátralékának közadók módjára történő behajtása, a behajthatatlan követelés törlése
.
(7) Megköti az intézményvezető tekintetében a lakásbérleti szerződést.
(10/2005. (III. 25.) 2. §. (3) bek.)
(8) Gyakorolja a megyei önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 10/2000. (V. 19.) számú
rendeletben biztosított döntési jogosítványait.
(9) Engedélyezheti az önkormányzati hivatal és intézményei dolgozói lakásépítésének és vásárlásának
támogatásával kapcsolatban az egyéves folyamatos közszolgálati, illetve közalkalmazotti jogviszony
megléte alóli felmentést; felső határt meghaladó kölcsönösszeg biztosítását, illetve katonai szolgálat, súlyos
családi és egészségügyi körülmények fennállása esetén a törlesztő részletek mérséklését, illetve a törlesztés
legfeljebb egy évig tartó szüneteltetését.
(12/1994.(XI.25.) Kgy.sz. r. 7. és 12. §.)
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(10) Odaítéli és átadja „Vas Megye Közgyűlése elnökének emlékérme”– t.
(17/2006. (XII. 15.) sz. rend. 6.§. (7) bek.)
10. §.
Az átruházott hatáskörök gyakorlásáról - annak megtörténtét követően - a közgyűlésnek be kell számolni.
Szombathely, 2007. március 22.

Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
6/2007.(III. 30.) számú rendelete a
megyei közgyűlés fenntartásában működő szakosított szociális intézményi ellátásokról szóló
10/1994. (IX. 27.) számú rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról
1.§.
A Rendelet 17.§-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„17.§. (2) A havi tájékoztató jelentés tartalmára az e rendelet 3. sz. mellékletben foglaltak az irányadók.”
2.§.
E rendelet 2007. április 1-én lép hatályba.
Szombathely, 2007. március 30.
Dr. Kun László sk.
megyei főjegyző

Kovács Ferenc sk.
a közgyűlés elnöke

3. sz. melléklet
.....................................................
szociális intézmény megnevezése

Határidő: minden tárgyhónapot
követő 5. nap
JELENTÉS

az 20....év ..................havi gondozotti létszámról
1.) Engedélyezett férőhely

…………………………………

2.) Előző havi zárólétszám (fő)

…………………………………

3.) A tárgyhóban felvett gondozottak (fő)

…………………………………

4.) A tárgyhóban megszűnt gondozás (fő)

…………………………………

ebből – beutaló szerv által megszüntetve (fő)
– intézetvezető intézkedésére megszüntetve (fő)

…………………………………
…………………………………
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– áthelyezés (fő)

…………………………………

– elhalálozás (fő)

…………………………………

5.) Tartós távollét miatt (átmenetileg) üres férőhely

…………………………………

6.) Tartós távollét miatt (átmenetileg) üres férőhely

…………………………………

6.) Tárgyhavi tényleges gondozási napok száma

…………………………………

7.) Tárgyhavi kihasználtság százaléka

…………………………………

8.) Tárgyhavi zárólétszám (2+3+4 egyenlege)

…………………………………

9.) Tárgyhavi zárólétszám telephelyenként és ellátotti csoportonként:
– …………………………………………… telephely
ebből: – időskorú (fő)

………………………………(fő)
…………………………………

– demens (fő)

…………………………………

– értelmi fogyatékkal élő (fő)

…………………………………

– mozgásfogyatékkal élő (fő)

…………………………………

– látásfogyatékkal élő (fő)

…………………………………

– pszichiátriai beteg (fő)

…………………………………

– szenvedélybeteg (fő)

…………………………………

– …………………………………………… telephely
ebből: – időskorú (fő)

………………………………(fő)
…………………………………

– demens (fő)

…………………………………

– értelmi fogyatékkal élő (fő)

…………………………………

– mozgásfogyatékkal élő (fő)

…………………………………

– látásfogyatékkal élő (fő)

…………………………………

– pszichiátriai beteg (fő)

…………………………………

– szenvedélybeteg (fő)

…………………………………

– …………………………………………… telephely
ebből: – időskorú (fő)

………………………………(fő)
…………………………………

– demens (fő)

…………………………………

– értelmi fogyatékkal élő (fő)

…………………………………

– mozgásfogyatékkal élő (fő)

…………………………………
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– látásfogyatékkal élő (fő)

…………………………………

– pszichiátriai beteg (fő)

…………………………………

– szenvedélybeteg (fő)

…………………………………

– …………………………………………… telephely
ebből: – időskorú (fő)

………………………………(fő)
…………………………………

– demens (fő)

…………………………………

– értelmi fogyatékkal élő (fő)

…………………………………

– mozgásfogyatékkal élő (fő)

…………………………………

– látásfogyatékkal élő (fő)

…………………………………

– pszichiátriai beteg (fő)

…………………………………

– szenvedélybeteg (fő)

…………………………………

– …………………………………………… telephely
ebből: – időskorú (fő)

………………………………(fő)
…………………………………

– demens (fő)

…………………………………

– értelmi fogyatékkal élő (fő)

…………………………………

– mozgásfogyatékkal élő (fő)

…………………………………

– látásfogyatékkal élő (fő)

…………………………………

– pszichiátriai beteg (fő)

…………………………………

– szenvedélybeteg (fő)

…………………………………

Beküldendő: a megjelölt határidőre a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Egészségügyi, Szociális és
Ifjúságvédelmi Titkárságára 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.
Dátum: ........év ........................hó .......nap
PH.
.........................................
igazgató
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KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

A megyei közgyűlés
40/2007. (III. 30.) sz. határozata
a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről szóló beszámoló,
valamint a közgyűlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásairól
szóló tájékoztató elfogadásáról
A közgyűlés:
1.

az előző ülés óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről szóló beszámolót elfogadja;

2.

a közgyűlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásokról készített tájékoztatóját a
következők szerint tudomásul veszi: a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal iskolatej program
támogatására biztosított összege 59.040 Ft; a Vas megyei Markusovszky Kórháznál a Sürgősségi
Betegellátó tömb megvalósítására biztosított címzett támogatásból a felhasználásnak megfelelően
273.023.859 Ft a többletforrás; a Vas megyei Markusovszky Kórháznál az egészségügyi gép beszerzésre
biztosított céltámogatás 14.000.000 Ft.; a 2007. évi időközi választások lebonyolítására nyújtott támogatás
18.915 Ft; a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása címen, központosított
előirányzatból a Prémium Évek Programra 195.000 Ft a forrás, mely Berzsenyi Dániel Könyvtárnál
felmerülő kiadásokat finanszírozza.
A megyei közgyűlés
41/2007. (III. 30.) sz. határozata
a megyei közgyűlés fenntartásában működő ápolást, gondozást nyújtó intézmények
alapító okiratainak módosításáról

A közgyűlés:
1.

az ápolást, gondozást nyújtó intézmények alapító okiratait az előterjesztés szerinti tartalommal módosítja;

2.

felkéri elnökét a jóváhagyott alapító okiratok aláírására.

Felelős:
Határidő:

a közgyűlés elnöke
azonnal
ALAPÍTÓ OKIRAT

A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2007. március 30-án kelt., 41/ 2007. (III. 30.) számú határozatával
módosítja az Alapító Okiratot a 217/1998. (XII. 30.) számú, az államháztartás működési rendjéről szóló
kormányrendeletben előírtak alapján.
A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alábbi intézményt alapítja:
1.)

Az intézmény azonosító adatai:
Költségvetési szerv megnevezése: Vas Megyei Időskorúak Szociális Intézete Acsád
Székhelye: 9746 Acsád, Semmelweis tér 1.
PIR törzsszám: 420143000
Szakágazat: 853100
Adóazonosító száma: 15420143-2-18
Alapító Okirat száma: : 110/2003. (IX. 19.)
Jóváhagyó testület: Vas Megye Közgyűlése
Bankszámla száma: 11747006-15420143-00000000
Pénzintézet megnevezése: OTP Bank Rt Szombathely
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2.)

Telephelyei:
a)

Nyugdíjasok Acsádi Otthona
9746 Acsád, Semmelweis tér 1.

b) Kőszegpatyi Mentálhigiénés Otthon
9739 Kőszegpaty, Kossuth L. u. 5.
c)

Nyugdíjasok Peresznyei Otthona
9734 Peresznye, Hunyadi J. u. 85.

d) Nyugdíjasok Kőszegi Otthona
9730 Kőszeg, Munkácsy M. u. 15.
e)

Nyugdíjasok Kőszegi Otthona
9730 Kőszeg, Kálvária u. 14.

3.)

Létrehozásának éve: 1968.

4.)

Működési területe: Vas megye.

5.)

Az intézmény jogállása: önálló jogi személy.

6.)

Az intézmény fenntartó szerve:

7.)

Az intézmény irányító szerve: Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése és illetékes bizottsága.

8.)

Az intézmény felügyeleti szerve: Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése

9.)

Az intézmény vezetőjét a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése nevezi ki határozott időtartamra.

10.)

Az intézmény típusa: idősek otthona, mozgásfogyatékosokat, szenvedélybetegeket és pszichiátriai
betegeket ellátó részlegekkel.

11.)

Az intézmény feladata:

Vas Megyei Önkormányzat
9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.

Alaptevékenysége: ápolást-gondozást nyújtó intézmény
a) rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igénylő, nyugdíjkorhatárt betöltött időskorú személyek
ápolása, gondozása,
b) azon 18. életévét betöltött személyek ápolása-gondozása, aki betegsége miatt nem tud önmagáról
gondoskodni,
c) demens betegek bentlakásos intézményi ellátása;
d) azon krónikus pszichiátriai betegek ápolása-gondozása, aki az ellátás igénybevételének
időpontjában nem veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézeti kezelést nem igényel, és egészségi
állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes;
e) azon mozgásfogyatékos személyek ápolása, gondozása, akinek mozgáskorlátozottságát az öregségi
nyugdíjkorhatár előtt állapították meg, állapota gyógyintézeti kezelést nem igényel, valamint
rehabilitációs intézményi ellátásban nem részesíthető,
f) azon szenvedélybeteg személyek gondozása, akik önálló életvitelre időlegesen nem képesek és
gyógyintézeti kezelést nem igényelnek,
g) az intézményi jogviszonyban álló személyek teljes körű ellátásának biztosítása, meglévő
képességeinek szinten tartása és fejlesztése.
Szakfeladat:
Szakfeladat:

853170 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás
853169 Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás

h) Önként vállalt feladata nincs.
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i) Munkahelyi étkeztetés
Szakfeladat: 552411
12.)

Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon és vagyon feletti rendelkezési jog:
a) A vagyont a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei önkormányzat tulajdon és
vagyongazdálkodási szabályairól szóló 10/2000. (V. 19.) számú rendelete, továbbá az intézmény
éves költségvetése és zárómérlege tartalmazza.
b) Az intézményt a vagyon felett ingyenes használati jog, az éves költségvetési keretet illetően
gazdálkodási jog illeti meg.

13.)

Az intézmény gazdálkodási jogköre:
a) az intézmény önállóan gazdálkodó költségvetési szerv,
b) az intézmény gazdálkodását az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII.
törvény VII. fejezetének rendelkezései szerint éves költségvetés alapján folytatja.

14.)

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Szombathely, 2007. március 30.
Kovács Ferenc sk.
a közgyűlés elnöke
Záradék:
A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése 41/2007. (III. 30.) számú határozatával a Vas Megyei Időskorúak
Szociális Intézete Acsád Alapító Okiratát módosítja.
Szombathely, 2007. március 30.
Kovács Ferenc sk.
a közgyűlés elnöke

ALAPÍTÓ OKIRAT
A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2007. március 30-án kelt., 41/2007. (III. 30.) számú határozatával
módosítja az Alapító Okiratot a 217 / 1998. (XII. 30.) számú, az államháztartás működési rendjéről szóló
kormányrendeletben előírtak alapján.
A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alábbi intézményt alapítja:
1.) Az intézmény azonosító adatai:
Költségvetési szerv megnevezése: Vas Megyei Idősek Otthona Hegyfalu
Székhelye: 9631 Hegyfalu, Kossuth L. u. 2.
PIR törzsszám: 574268
Szakágazat: 853100
Adóazonosító száma: 15574266-2-18
Alapító Okirat száma: 110/2003. (IX. 19.)
Jóváhagyó testület: Vas Megye Közgyűlése
Bankszámla száma: 11747037-15574266-00000000
Pénzintézet megnevezése: OTP Bank Rt Sárvár
2.) Létrehozásának éve: 2002.
3.) Működési területe: Vas megye.
4.) Az intézmény jogállása: önálló jogi személy.
5.) Az intézmény fenntartó szerve:

Vas Megyei Önkormányzat
9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.
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6.) Az intézmény irányító szerve: Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése és illetékes bizottsága.
7.) Az intézmény felügyeleti szerve: Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése.
8.) Az intézmény vezetőjét a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése nevezi ki határozott időtartamra.
9.) Az intézmény típusa: idősek otthona, demens részleggel.
10.) Az intézmény feladata:
Alaptevékenysége: ápolást-gondozást nyújtó intézmény
a) rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igénylő, nyugdíjkorhatárt betöltött időskorú személyek
ápolása, gondozása,
b) azon 18 éves koron felüli személyek ápolása-gondozása, aki betegsége miatt nem tud önmagáról
gondoskodni,
c) demens betegek bentlakásos intézményi ellátása;
d) az intézményi jogviszonyban állók teljes körű ellátásának biztosítása, meglévő képességeinek szinten
tartása és fejlesztése.
Szakfeladat: 853170 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás
e)

Önként vállalt feladata nincs.

f) Munkahelyi étkeztetés
Szakfeladat: 552411
11.) Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon és vagyon feletti rendelkezési jog:
c)

A vagyont a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei önkormányzat tulajdon és
vagyongazdálkodási szabályairól szóló 10/2000. (V. 19.) számú rendelete, valamint az ez alapján
megkötött vagyonkezelési megállapodás tartalmazza.
d) Az intézményt a vagyon felett használati jog, az éves költségvetési keretet illetően gazdálkodási jog
illeti meg.

12.) Az intézmény gazdálkodási jogköre:
c) az intézmény önállóan gazdálkodó költségvetési szerv,
d) az intézmény gazdálkodását az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII.
törvény rendelkezései szerint éves költségvetés alapján folytatja.
13.) Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Szombathely, 2007. március 30.
Kovács Ferenc sk.
a közgyűlés elnöke
Záradék:
A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése 41/2007. (III. 30.) számú határozatával a Vas Megyei Idősek Otthona
Hegyfalu Alapító Okiratát módosítja.
Szombathely, 2007. március 30.
Kovács Ferenc sk.
a közgyűlés elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2007. március 30-án kelt, 41/2007. (III. 30.) számú határozatával
módosítja az Alapító Okiratot a 217/1998. (XII. 30.) számú, az államháztartás működési rendjéről szóló
kormányrendeletben előírtak alapján.
A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alábbi intézményt alapítja:
1.)

Az intézmény azonosító adatai:
Költségvetési szerv megnevezése: Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc
Székhelye: 9931 Ivánc, Kossuth L. u. 1-3.
PIR törzsszám: 420154
Szakágazat: 853100
Adóazonosító száma: 15420150-2-18
Alapító Okirat száma: 110/2003. (IX. 19.)
Jóváhagyó testület: Vas Megye Közgyűlése
Bankszámla száma: 11747020-15420150-00000000
Pénzintézet megnevezése: OTP és Kereskedelmi Bank Rt Körmend

2.)

Létrehozásának éve: 1959.

3.)

Az intézmény külön szakmai programmal működő telephelyei:
Lakóotthon I. 9931 Ivánc, Kossuth L. u. 70. Alapítva: 2000.
Lakóotthon II. 9931 Ivánc, Kossuth L. u. 1-3. Alapítva: 2001.

4.)

Működési területe:
a.) értelmi fogyatékosok – Vas megye,
b.) lakóotthonok: Vas megye,
c.) időskorúak – Vas megye

5.)

Az intézmény jogállása: önálló jogi személy.

6.)

Az intézmény fenntartó szerve:

7.)

Az intézmény irányító szerve: Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése és illetékes bizottsága.

8.)

Az intézmény felügyeleti szerve: Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése.

9.)

Az intézmény vezetőjét a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése nevezi ki határozott időtartamra.

10.)

Az intézmény típusa: értelmi fogyatékosok otthona, időskorúak ellátását biztosító részleggel, továbbá
fogyatékos személyek lakóotthona.

11.)

Az intézmény feladatai:

Vas Megyei Önkormányzat
9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.

Alaptevékenysége: ápolást-gondozást nyújtó intézmény.
a) azon 18. életévét betöltött fogyatékos személy, akinek oktatására, képzésére, foglalkoztatására,
valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség,
b) rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igénylő, nyugdíjkorhatárt betöltött időskorú személyek
ápolása-gondozása,
c) azon 18 éves koron felüli személyek ápolása-gondozása, aki betegsége miatt nem tud önmagáról
gondoskodni,
d) lakóotthonában – intézményből történő elhelyezés esetén a felülvizsgálat és az egyéni fejlesztés
eredményeire figyelemmel – a fogyatékosság jellegétől és súlyosságától függetlenül azon 16.
életévét betöltött, de lakóotthonba kerülése időpontjában a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt
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e)
f)

még be nem töltött személy ellátása, aki önellátásra legalább részben képes, illetve aki családban él
és képességei fejlesztése, valamint ellátása lakóotthoni keretek között biztosítható és rehabilitációja
családjában nem oldható meg,
az intézményi jogviszonyban álló személyek teljes körű ellátásának biztosítása, meglévő
képességeinek szinten tartása és fejlesztése,
az intézményi jogviszonyban álló személyek intézményen belüli foglalkoztatása az intézmény
szakmai programja alapján, az egyéni gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak
szerint az ellátott meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának
megfelelően munka – rehabilitáció vagy fejlesztő felkészítő foglalkoztatás keretében.
Szakfeladat:

853169 Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás

Szakfeladat:

853170 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás

Szakfeladat:

853277 Szociális foglalkoztatás

g) Önként vállalt feladata nincs.
h) Munkahelyi étkeztetés
Szakfeladat: 552411
12.) Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon és vagyon feletti rendelkezési jog:
a) A vagyont a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei önkormányzat tulajdon- és
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2000. (V. 19.) számú rendelete, továbbá az intézmény éves
költségvetése és zárómérlege tartalmazza.
b) Az intézményt a vagyon felett ingyenes használati jog, az éves költségvetési keretet illetően
gazdálkodási jog illeti meg.
13.)

Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Gazdálkodását az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény VII.
fejezetének rendelkezései szerint éves költségvetés alapján folytatja.

14.)

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Szombathely, 2007. március 30.
Kovács Ferenc sk.
a közgyűlés elnöke
Záradék:
A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése 41/2007. (III. 30.) számú határozatával a Vas Megyei Szakosított
Otthon Ivánc Alapító Okiratát módosítja.
Szombathely, 2007. március 30.
Kovács Ferenc sk.
a közgyűlés elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2007. március 30-án kelt., 41/ 2007. (III. 30.) számú határozatával
módosítja az Alapító Okiratot a 217 / 1998. (XII. 30.) számú, az államháztartás működési rendjéről szóló
kormányrendeletben előírtak alapján.
A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alábbi intézményt alapítja:
Az intézmény azonosító adatai:
Költségvetési szerv megnevezése: Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál
Székhelye: 9632 Sajtoskál, Rákóczi F. u. 1.
PIR törzsszám: 420176000
Szakágazat: 853100
Adóazonosító száma: 15420174-1-18
Alapító Okirat száma: 128/2001. (X. 26.)
Jóváhagyó testület: Vas Megye Közgyűlése
Bankszámla száma: 11747037-15420174
Pénzintézet megnevezése: OTP Bank Rt Sárvári Fiókja
Létrehozásának éve: 1950.
Az intézmény külön szakmai programmal működő telephelye:
Lakóotthon 9632 Sajtoskál, Metőc sétány 16.
Alapítva: 2006.
Működési területe: Vas megye.
Az intézmény jogállása: önálló jogi személy.
Az intézmény fenntartó szerve: Vas Megyei Önkormányzat
9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.
Az intézmény irányító szerve: Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése és illetékes bizottsága.
Az intézmény felügyeleti szerve: Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése.
Az intézmény vezetőjét a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése nevezi ki határozott időtartamra.
Az intézmény típusa: pszichiátriai betegek otthona, értelmi fogyatékosokat ellátó részleggel, továbbá
pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona.
Az intézmény feladatai:
Alaptevékenysége: ápolást-gondozást nyújtó intézmény
azon krónikus pszichiátriai betegek ápolása, gondozása, aki az ellátás igénybevételének időpontjában
nem veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézeti kezelést nem igényel és egészségi állapota, valamint
szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes;
b) azon 18. életévét betöltött fogyatékos személyek ellátása, akinek oktatására, képzésére,
foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség,
c) rehabilitációs célú lakóotthonában azon 18. életévét betöltött pszichiátriai beteg ellátása, aki rendszeres
vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szorul és utógondozására nincs más mód,
d) a rehabilitációs célú lakóotthonban élő pszichiátriai beteg személyek részére munka jellegű vagy
terápiás foglalkoztatás szervezése, családi és lakóhelyi környezetükbe történő visszatérésük
előkészítése;
e) az intézményi jogviszonyban álló személyek teljes körű ellátásának biztosítása, meglévő képességeinek
szinten tartása és fejlesztése,
f) az intézményi jogviszonyban álló személyek intézményen belüli foglalkoztatása az intézmény szakmai
programja alapján, az egyéni gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az
a)
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ellátott meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelően munka –
rehabilitáció vagy fejlesztő felkészítő foglalkoztatás keretében.
Szakfeladat:
Szakfeladat:

853170 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás
853169 Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás

Szakfeladat:

853277 Szociális foglalkoztatás

g) Önként vállalt feladata nincs.
h) Munkahelyi étkeztetés
Szakfeladat:
552411
Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon és vagyon feletti rendelkezési jog:
a) A vagyont a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei önkormányzat tulajdon- és
vagyongazdálkodás szabályiról szóló 10/2000. (V.19.) számú rendelete, továbbá az intézmény éves
költségvetése és zárómérlege tartalmazza.
b) Az intézményt a vagyon felett ingyenes használati jog, az éves költségvetési keretet illetően
gazdálkodási jog illeti meg.
Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Gazdálkodását az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény
VII. fejezetének rendelkezése szerint éves költségvetés alapján folytatja.
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Szombathely, 2007. március 30.
Kovács Ferenc sk.
a közgyűlés elnöke
Záradék:
A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése 41/2007. (III. 30.) számú határozatával a Vas Megyei Pszichiátriai
Betegek Otthona Sajtoskál Alapító Okiratát módosítja.
Szombathely, 2007. március 30.
Kovács Ferenc sk.
a közgyűlés elnöke
ALAPÍTÓ OKIRAT
A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2007. március 30-án kelt., 41 / 2007. (III. 30.) számú határozatával
módosítja az Alapító Okiratot a 217 / 1998. (XII. 30.) számú, az államháztartás működési rendjéről szóló
kormányrendeletben előírtak alapján.
A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alábbi intézményt alapítja:
1.)

Az intézmény azonosító adatai:
Költségvetési szerv megnevezése: Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet
Székhelye: 9700 Szombathely, Gagarin u. 5.
PIR törzsszám: 423001
Szakágazat: 853100
Adóazonosító száma: 15423005-2-18
Alapító Okirat száma: 174/2003. (XII. 19.)
Jóváhagyó testület: Vas Megye Közgyűlése
Bankszámla száma: 11747006-15423005
Pénzintézet megnevezése: OTP Bank Rt
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Telephelyei:
a) Nyugdíjasok és Látásfogyatékosok Szombathelyi Otthona
9700 Szombathely, Gagarin út 5.
b) Nyugdíjasok Hegyháti Otthona
9825 Oszkó, Petőfi S. u. 1.

3.)

Létrehozásának éve: 1981.

4.)

Működési területe:
a) vakok és gyengénlátók – Dunántúl területe,
b) mozgásfogyatékosok, időskorúak és pszichiátriai betegek – Vas megye.

5.)

Az intézmény jogállása: önálló jogi személy.

6.)

Az intézmény fenntartó szerve: Vas Megyei Önkormányzat
9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.

7.)

Az intézmény irányító szerve: Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése és illetékes bizottsága.

8.)

Az intézmény felügyeleti szerve: Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése.

9.)

Az intézmény vezetőjét a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése nevezi ki határozott időtartamra.

10.)

Az intézmény típusa: fogyatékos személyek otthona, látásfogyatékos személyeket – vakok és
gyengénlátók –, időskorúakat, mozgásfogyatékosokat, pszichiátriai betegeket és demens betegeket ellátó
részlegekkel.

11.)

Az intézmény feladatai:
Alaptevékenysége: ápolást-gondozást nyújtó intézmény
a) 18. életévét betöltött látásfogyatékosok – vakok és gyengénlátók – ápolása, gondozása;
b) rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igénylő, nyugdíjkorhatárt betöltött időskorú személyek
ápolása-gondozása,
c) azon 18 éves koron felüli személyek ápolása-gondozása, aki betegsége miatt nem tud önmagáról
gondoskodni,
d) demens betegek bentlakásos intézményi ellátása;
e) azon mozgásfogyatékos személyek ápolása, gondozása, akinek mozgáskorlátozottságát az öregségi
nyugdíjkorhatár előtt állapították meg, állapota gyógyintézeti kezelést nem igényel, valamint
rehabilitációs intézményi ellátásban nem részesíthető,
f) azon krónikus pszichiátriai beteg ápolása, gondozása, aki az ellátás igénybevételének időpontjában
nem veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézeti kezelést nem igényel és egészségi állapota, valamint
szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes;
g) az otthonlakók teljes körű ellátásának biztosítása, meglévő képességeinek szinten tartása és
fejlesztése.
h) megyei módszertani feladatok ellátása.
Szakfeladat:

853170 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás

Szakfeladat:

853169 Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás

i)

Munkahelyi étkeztetés
Szakfeladat: 552411

j)

Önként vállalat feladata: képzések, továbbképzések végzése.
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12.)

Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon és vagyon feletti rendelkezési jog:
a.) A vagyont a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei önkormányzat tulajdon- és
vagyongazdálkodási szabályairól szóló 10/2000. (V. 19.) számú rendelete, továbbá az intézmény
éves költségvetése és zárómérlege tartalmazza.
b.) Az intézményt a vagyon felett ingyenes használati jog, az éves költségvetési keretet illetően
gazdálkodási jog illeti meg.

13.)

Az intézmény gazdálkodási jogköre:
a.) az intézmény önállóan gazdálkodó költségvetési szerv,
b.) az intézmény gazdálkodását az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII.
törvény VII. fejezetének rendelkezései szerint éves költségvetés alapján folytatja.

14.) Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Szombathely, 2007. március 30.
Kovács Ferenc sk.
a közgyűlés elnöke
Záradék:
A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése 41/2007. (III. 30.) számú határozatával a Vas Megyei Szakosított
Szociális Intézet Szombathely Alapító Okiratát módosítja.
Szombathely, 2007. március 30.
Kovács Ferenc sk.
a közgyűlés elnöke

ALAPÍTÓ OKIRAT
A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2007. március 30-án kelt., 41/2007. (III. 30.) számú határozatával
módosítja az Alapító Okiratot a 217/1998. (XII. 30.) számú, az államháztartás működési rendjéről szóló
kormányrendeletben előírtak alapján.
A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alábbi intézményt alapítja:
1.

Az intézmény azonosító adatai:
Költségvetési szerv megnevezése: Vas Megyei Idősek Otthona
Székhelye: 9761 Táplánszentkereszt, Táncsics M. u. 22.
PIR törzsszám: 420132
Szakágazat: 853100
Adóazonosító száma: 15420136–1–18
Alapító Okirat száma: 148/1994., kelte: 1994. 04. 08.
Jóváhagyó testület: Vas Megye Közgyűlése
Bankszámla száma: 11747006 – 15420136
Pénzintézet megnevezése: OTP Bank Rt Nyugat-Dunántúli Régió

2.

Létrehozásának éve: 1972.

3.

Működési területe: Vas megye.

4.

Az intézmény jogállása: önálló jogi személy.

5.

Az intézmény fenntartó szerve:

Vas Megyei Önkormányzat
9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.
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6.

Az intézmény irányító szerve: Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése és illetékes bizottsága.

7.

Az intézmény felügyeleti szerve: Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése.

8.

Az intézmény vezetőjét a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése nevezi ki határozott időtartamra.

9.

Az intézmény típusa: idősek otthona, mozgásfogyatékos személyeket ellátó részleggel.

10. Az intézmény feladatai:
Alaptevékenysége: ápolást-gondozást nyújtó intézmény
a)
rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igénylő, nyugdíjkorhatárt betöltött időskorú személyek
ápolása-gondozása,
b)
azon 18 éves koron felüli személyek ápolása-gondozása, aki betegsége miatt nem tud önmagáról
gondoskodni,
c)
demens betegek bentlakásos intézményi ellátása;
d)
azon mozgásfogyatékos személyek ápolása-gondozása, akinek mozgáskorlátozottságát az öregségi
nyugdíjkorhatár előtt állapították meg, állapota gyógyintézeti kezelést nem igényel, valamint
rehabilitációs intézményi ellátásban nem részesíthető,
e)
az otthonlakók teljes körű ellátásának biztosítása, meglévő képességeinek szinten tartása és
fejlesztése.
Szakfeladat: 853170 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás
Szakfeladat: 853169 Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás
f)

Munkahelyi étkeztetés
Szakfeladat: 552411

g)

Önként vállalt feladata nincs.

11. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon és vagyon feletti rendelkezési jog:
a)
b)

A vagyont a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei önkormányzat tulajdon és
vagyongazdálkodási szabályairól szóló 10/2000. (V. 19.) számú rendelete, valamint az ez alapján
megkötött vagyonkezelési megállapodás tartalmazza.
Az intézményt a vagyon felett használati jog, az éves költségvetési keretet illetően gazdálkodási jog
illeti meg.

12. Az intézmény gazdálkodási jogköre:
a)
b)

az intézmény önállóan gazdálkodó költségvetési szerv,
az intézmény gazdálkodását az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII.
törvény rendelkezései szerint éves költségvetés alapján folytatja.

13. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Szombathely, 2007. március 30.
Kovács Ferenc sk.
a közgyűlés elnöke
Záradék:
A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése 41/2007. (III. 30.) számú határozatával a Vas Megyei Idősek Otthona
Táplánszentkereszt Alapító Okiratát módosítja.
Szombathely, 2007. március 30.
Kovács Ferenc sk.
a közgyűlés elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2007. március 30-án kelt., 41 / 2007. (III. 30.) számú határozatával
módosítja az Alapító Okiratot a 217/1998. (XII. 30.) számú, az államháztartás működési rendjéről szóló
kormányrendeletben előírtak alapján.
Az intézmény azonosító adatai:
Költségvetési szerv megnevezése: Vas Megyei Idősek Otthona
Székhelye: 9800 Vasvár, Petőfi u. 14.
Alapító szerv neve: Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése
PIR törzsszám: 574444000
Szakágazat: 853100
Adóazonosító száma: 15574448
Alapító Okirat száma: 77/2004. (VI. 11.)
Jóváhagyó testület: Vas Megye Közgyűlése
Bankszámla száma: 11747075-15574448
Pénzintézet megnevezése: OTP Bank Rt Nyugat-Dunántúli Régió
Létrehozásának éve: 2004.
Működési területe: Vas megye
Az intézmény jogállása: önálló jogi személy.
Az intézmény fenntartó szerve: Vas Megyei Önkormányzat
9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.
Az intézmény irányító szerve: Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése és illetékes bizottsága.
Az intézmény vezetőjét a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése nevezi ki határozott időtartamra.
Az intézmény felügyeleti szerve: Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése.
Az intézmény típusa: idősek otthona, emelt szintű ellátást biztosító részleggel.
Az intézmény feladatai:
Alaptevékenysége: ápolást-gondozást nyújtó intézmény
a)

rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igénylő, nyugdíjkorhatárt betöltött időskorú személyek
ápolása-gondozása,

b)

azon 18 éves koron felüli személyek ápolása-gondozása, aki betegsége miatt nem tud önmagáról
gondoskodni;

c)

demens betegek bentlakásos intézményi ellátása;

d)

az otthonlakók teljes körű ellátásának biztosítása, meglévő képességeinek szinten tartása és
fejlesztése.
Férőhelyek száma: 100, melyből 40 emelt szintű ellátást biztosít
Szakfeladat: 853170 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás

e)

Önként vállalt feladata nincs.

f)

Munkahelyi étkeztetés
Szakfeladat: 552411
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Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon és vagyon feletti rendelkezési jog:
a)

A vagyont a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei önkormányzat tulajdon és
vagyongazdálkodási szabályairól szóló 10/2000. (V. 19.) számú rendelete, valamint az ez alapján
megkötött vagyonkezelési megállapodás tartalmazza.
b) Az intézményt a vagyon felett használati jog, az éves költségvetési keretet illetően gazdálkodási jog
illeti meg.

Az intézmény gazdálkodási jogköre:
a) az intézmény önállóan gazdálkodó költségvetési szerv,
b) az intézmény gazdálkodását az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII.
törvény rendelkezései szerint éves költségvetés alapján folytatja.
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Szombathely, 2007. március 30.
Kovács Ferenc sk.
a közgyűlés elnöke
Záradék:
A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése 41/2007. (III. 30.) számú határozatával a Vas Megyei Idősek Otthona
Vasvár Alapító Okiratát módosítja.
Szombathely, 2007. március 30.
Kovács Ferenc sk.
a közgyűlés elnöke
A megyei közgyűlés
42/2007. (III. 30.) sz. határozata
a megyei közgyűlés fenntartásában működő közoktatási intézmények
alapító okiratainak módosításáról
A közgyűlés a megyei önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények alapító okiratait az
előterjesztéssel egyező tartalommal módosítja.
Felelős:
Határidő:

a közgyűlés elnöke
azonnal

* A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 69.§. (1) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 88.§. (9) bekezdése alapján a Vas Megyei Közgyűlés a 13/2003. (II. 14.) számú
határozatával vette át a feladat ellátását a 2003. július 1-től 2007. június 30-ig terjedő időszakra. Vas Megye
Közgyűlésének a 81/2003. (VI.27.) számú határozatával elfogadott alapító okiratnak a 110/2003. (IX.19.), a
31/2004. (III.26.), a 135/2004. (IX. 23.), a 200/2004. (XII. 17.) a 44/2005. (III. 25.), a 163/2005. (IX. 23.) és a
42/2007. (III.30.) számú módosító határozatával egységes szerkezetbe foglalt szövege.
ALAPÍTÓ OKIRAT*
Vas Megye Önkormányzatának közgyűlése az alábbi intézményt alapítja:
1. Az intézmény neve:

KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM

2. OM-azonosító:

036724
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3. Az intézmény székhelye:

9900 Körmend, Bajcsy Zs. E. u. 3.

4. Tagintézménye:

nincs

5. Székhelyén kívüli telephelye:

nincs

6. Működési területe:

Vas megye

7. Az intézmény alapítója:

A Vallási és Közoktatási Minisztérium 68.779/1946. számú leirata alapján
Körmend Nagyközség Képviselőtestülete

8. Az alapító szerv címe:

9900 Körmend, Szabadság tér 7.

9. Az intézmény létrehozásának éve:

1946.

10. Az intézmény jogállása:

önálló jogi személy

11. Az intézmény fenntartó és
felügyeleti szerve:

Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése
9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.
2003. július 1-től 2007. június 30-ig

12. Az intézmény vezetőjét

Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése pályázat útján nevezi ki.

13. Az intézmény típusa:

nevelési-oktatási intézmény: gimnázium

14. Tagozatai:

nappali és esti

15. Állami feladatként ellátott alaptevékenysége:
80214-4
Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás
Érettségi vizsgára, felsőfokú továbbtanulásra felkészítő nevelés és oktatás
gimnáziumi képzéssel.
Nyelvi előkészítő osztály 9. évfolyamon.
80216-6
Gimnáziumi felnőttoktatás
80224-1
Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
80511-3
Napköziotthoni és tanulószobai ellátás
75192-2
55232-3
92403-6

Önkormányzatok elszámolásai
Iskolai intézményi közétkeztetés
Diáksport

16. Kisegítő, kiegészítő jellegű, nem nyereségszerzés céljából végzendő feladatai szabad kapacitása kihasználása
érdekében:
75195-0
Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként
80591-5
Oktatási célok és egyéb feladatok
92601-8
Máshová nem sorolt kulturális tevékenység (iskolakönyvtár)
17. Évfolyamainak száma:

4
gimnázium: négy
nyelvi előkészítő évfolyam: négy + egy

18. Felvehető maximális tanulólétszám:

- nappali tagozat:
- felnőttoktatás:

315 fő
140 fő

19. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon:
19.1. Ingatlan: az ingatlan-nyilvántartásban a körmendi 15. hrsz., 114. tulajdoni lap szám alatt felvett 1 ha
634 m2 területű, a természetben Körmend, Bajcsy Zs. E. u. 3. szám alatti házas ingatlan – Körmend Város
Önkormányzatának tulajdona – ingyenes használati jog biztosítva Vas Megye Önkormányzata részére.
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19.2. Ingó: Vas Megye Önkormányzatának tulajdona az átadásról-átvételről szóló megállapodás melléklete
szerint.
20. A vagyon feletti rendelkezési jog:
A feladatellátást szolgáló vagyon felett az intézmény használati joggal rendelkezik.
21. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önálló gazdálkodó, teljes jogkörű költségvetési szerv.
22. Az intézmény vállalkozási tevékenységének köre és mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
23. Az intézmény KSH azonosítója: 15423218 8021 32218
Szombathely, 2007. március 30.
Kovács Ferenc sk.
Vas Megye Közgyűlésének elnöke
*Vas Megye Közgyűlésének 21/1994. (II.11.) számú határozatával elfogadott alapító okiratnak a 38/1994. ( IV.
8.), a 125/1996. ( XII. 6.), a 100/1997. ( IX. 30), a 105/1997. ( IX. 30.), a 44/1999. ( III. 26), a 102/2001. (IX.
21.), a 22/2002. ( II.15.), a 81/2003. (VI. 27.) a 110/2003. (IX. 19.), a 31/2004. (III. 26), a 200/2004. (XII. 17.) a
44/2005. (III. 25.) a 163/2005. (IX.23.) és a 42/2007. (III.30.)számú módosító határozatokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövege.
ALAPÍTÓ OKIRAT∗
Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése az alábbi intézményt alapítja:
1. Az intézmény neve:

NÁDASDY TAMÁS KÖZGAZDASÁGI, INFORMATIKAI
SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

2. OM- azonosító:

036735

3. Az intézmény székhelye:

9735 Csepreg, Rákóczi u. 13-15.

4. Tagintézménye:

nincs

5. Székhelyén kívüli telephelye:

nincs

6. Működési területe:

Vas megye

7. Az intézmény alapítója:

Vas Megye Tanácsa

8. Az alapító címe:

9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.

9. Az intézmény létrehozásának éve:
10. Az intézmény jogállása:
11. Az intézmény fenntartó és
felügyeleti szerve:

1962.
önálló jogi személy
Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése
9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.

12. Az intézmény vezetőjét

Vas Megye Önkormányzatának
Közgyűlése pályázat útján nevezi ki.

13. Az intézmény típusa:

közös igazgatású többcélú nevelési- oktatási intézmény:
szakközépiskola és kollégium
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14. Tagozatai:

nappali

15. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége
80217-7
80224-1

Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás
Érettségi vizsgára, felsőfokú továbbtanulásra felkészítő nevelés és
oktatás
Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére
felkészítő iskolai oktatás. Ennek keretében:
OKJ 5234 3204
pénzügyi-számviteli ügyintéző
OKJ 5234 3802
gazdasági elemző és
szakstatisztikai ügyintéző
OKJ 5234 3501
európai üzleti asszisztens
OKJ 5234 3504
marketing- és reklámügyintéző
OKJ 5435 3403
marketing- és reklámmenedzser
OKJ 5434 3603
mérlegképes könyvelő
OKJ 5446 4101
gazdasági informatikus I.
OKJ 5246 4102
gazdasági informatikus II.
OKJ 5446 4104
számítástechnikai programozó
OKJ 5246 4103
számítástechnikai
szoftver-üzemeltető
OKJ 3346 4101
számítógép-kezelő (használó)
szakmákban szakképzés ellátása

55131-5
55232-3
55233-4
92403-6
75192-2

Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
iskolai intézményi közétkeztetés
kollégiumi intézményi közétkeztetés
diáksport
önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai

16 . Kisegítő, kiegészítő jellegű, nem nyereségszerzés céljából végzendő feladatai szabad kapacitása
kihasználása érdekében:
a.) 80402-8 - iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás;
b.) 55241-1 – munkahelyi vendéglátás;
c.) 75195-2 – közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység;
d.) 75195-0 – intézményi étkeztetést kiegészítő tevékenység
17. Évfolyamainak száma:
18. Felvehető maximális tanulólétszám:

négy + kettő
9-12 évfolyamokon:
13-14 évfolyamokon:
kollégium:

260 fő
40 fő
140 fő

19. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon:
Az intézmény vagyonát a Vas Megyei Közgyűlésnek a megyei önkormányzati tulajdon és
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2000. (V. 19.) számú rendelete alapján vezetett nyilvántartás,
valamint az intézmény megyei közgyűlés által jóváhagyott éves költségvetés tartalmazza.
20. A vagyon feletti rendelkezési jog:
A feladatellátást szolgáló vagyon felett az intézmény használati joggal rendelkezik.
21. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önálló gazdálkodó, teljes jogkörű költségvetési szerv.
22. Az intézmény vállalkozási tevékenységének köre és mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
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23. Az intézmény KSH azonosítója: 15420387 802232218
Szombathely, 2007. március 30.
Kovács Ferenc sk.
Vas Megye Közgyűlésének elnöke

* Vas Megye Közgyűlésének 99/1997. (IX. 30.) számú határozatával elfogadott alapító okiratnak a 105/1997.
(IX. 30.), a 44/1999. (III.26.), a 102/2001. (IX. 21.), a 126/2001. (X. 26.), a 81/2003. (VI. 27.), a 110/2003.
(IX.19.) a 31/2004. (III.26.), a 200/2004. (XII. 17.), a 44/2005. (III. 25.), a 163/2005. (IX. 23.) és a 42/2007.
(III.30.) számú módosító határozatokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.
ALAPÍTÓ OKIRAT*
Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése az alábbi intézményt alapítja:
1.

Az intézmény neve:

BÉRI BALOGH ÁDÁM GIMNÁZIUM,
POSTA- ÉS BANKFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM

2. OM-azonosító:

036740

3. Az intézmény székhelye:

9800 Vasvár, Járdányi prof. u. 13.

4. Székhelyén kívüli telephelye:

Kollégium 9800 Vasvár, Alkotmány u. 13.

5. Tagintézménye:

nincs

6. Működési területe:

Vas és Zala megye

7. Az intézmény alapítója:

Vas Megye Tanácsa

8. Az alapító címe:

9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.

9. Az intézmény létrehozásának éve:

1954.

10. Az intézmény jogállása:

önálló jogi személy

11. Az intézmény fenntartó és
felügyeleti szerve:

Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése
9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.
1995. január 1-től 2007. június 30-ig

12. Az intézmény vezetőjét

Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése
pályázat útján nevezi ki.

13. Az intézmény típusa:

közös igazgatású többcélú nevelésioktatási intézmény: gimnázium,
szakközépiskola és kollégium

14. Tagozatai:

nappali és esti

15. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
80214-4
nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás
80217-7
nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás
80224-1
nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére
felkészítő iskolai oktatás. Ennek keretében:
OKJ 52 7026 02 postai üzleti asszisztens
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OKJ 52 3435 01 európai üzleti asszisztens
OKJ 52 3435 02 logisztikai ügyintéző
OKJ 55 3441 01 banki szakügyintéző
OKJ 52 841 02 0000 00 00
postai ügyintéző
OKJ 54 345 03 0000 00 00
logisztikai ügyintéző
OKJ 55 343 01 0010 55 01
üzleti szakügyintéző-banki szakügyintéző
OKJ 52 341 04 1000 00 00
kereskedelmi ügyintéző
OKJ 52 342 01 0000 00 00
marketing- és reklámügyintéző
OKJ 52 347 02 0000 00 00
személyes ügyfélszolgálati asszisztens
OKJ 52 347 03 0000 00 00
telefonos és elektronikus ügyfélszolgálati
asszisztens
OKJ 54 347 01 0000 00 00
idegen
nyelvi
ügyfélkapcsolati
szakügyintéző
OKJ 54 347 01 0010 54 01
emberi erőforrás ügyfélkapcsolati
Szakügyintéző
OKJ 54 347 01 0010 54 02
IT
helpdesk
ügyfélkapcsolati
szakügyintéző
OKJ 54 347 01 0010 54 03
Távközlési
ügyfélkapcsolati
szakügyintéző
OKJ 54 347 01 0010 54 04
Üzleti kommunikációs szakügyintéző
80216-6
80219-9
55131-5
55232-3
55233-4
92403-6
75192-2

gimnáziumi felnőttoktatás
szakközépiskolai felnőttoktatás
diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
iskolai intézményi közétkeztetés
kollégiumi intézményi közétkeztetés
diáksport
önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai

16. Kisegítő, kiegészítő jellegű, nem nyereségszerzés céljából végzendő feladatai szabad kapacitása kihasználása
érdekében:
a.) 75195-2
közoktatási intézményben végzett kiegészítő
tevékenységek
- iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
- terem bérbeadása
- nem üzleti célú közösségi, szabadidős
szálláshely-szolgáltatás
b.) 75195-0
intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenység
17. Évfolyamainak száma:

gimnázium: négy
szakközépiskola: négy + egy, illetve négy + kettő
felnőttek középiskolája: négy

18. Felvehető maximális tanulólétszám:

- gimnázium: 280 fő
- szakközépiskola: 350 fő
- felnőttek középiskolája: 280 fő
- kollégium: 140 fő

19. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon:
17.1. Ingatlan:
a.) a vasvári 271 hrsz., a 331. tulajdoni lapon felvett 1 ha 2992 m2
területű, a természetben Vasvár, Járdányi prof. u. 13. szám
alatti házas ingatlan,
b.) a vasvári 493/1 hrsz.-ú tulajdoni lapon felvett 6.298 m2 területű, a
természetben Vasvár, Alkotmány u. 13. szám alatti házas ingatlan.
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17.2. Ingó vagyon: Vas Megye Önkormányzatának tulajdona
20. A vagyon feletti rendelkezési jog:
A 17.1. pontban megjelölt ingatlanok Vasvár Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezik,
melyekre ingyenes használati jogot biztosít Vas Megye Önkormányzata részére.
A feladatellátást szolgáló ingatlan és ingó vagyon felett mint rábízott vagyonnal az intézmény nem
rendelkezik, annak csupán használója.
21. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önálló gazdálkodó, teljes jogkörű költségvetési szerv.
22. Az intézmény vállalkozási tevékenységének köre és mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
23. Az intézmény KSH azonosítója: 15420411-802232218
Szombathely, 2007. március 30.
Kovács Ferenc sk.
Vas Megye Közgyűlésének elnöke
*A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 69.§. (1) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 88.§. (9) bekezdése alapján a Vas Megyei Közgyűlés a 13/2003. (II. 14.) számú
határozatával vette át a feladat ellátását a 2003. július 1-től 2007. június 30-ig terjedő időszakra. Vas Megye
Közgyűlésének a 81/2003. (VI.27.) számú határozatával elfogadott alapító okiratnak a 110/2003. (IX.19.), a
31/2004. (III.26.), a 200/2004. (XII. 17.), a 44/2005. (III. 25.), a 163/2005. (IX.23.), a 93/2006. (V.26.)
118/2006. (VII. 07.) és a 42/2007. (III.30.) számú módosító határozatával egységes szerkezetbe foglalt szövege.
ALAPÍTÓ OKIRAT*
Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése az alábbi intézményt alapítja:
1. Az intézmény neve:

RÁZSÓ IMRE SZAKKÖZÉPISKOLA,
SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

2. OM-azonosító:

036745

3. Az intézmény székhelye:

9900 Körmend, Rákóczi u. 2.

4. Tagintézménye:

nincs

5. Székhelyén kívüli telephelye:

kollégium: 9900 Körmend, Thököly u. 29.
Tanműhely: 9900 Körmend, Sport u. 2.
Tanterület: a 8-as főút mellett Körmend és
Magyarszecsőd község közötti területen

6. Működési területe:

Vas megye

7. Az intézmény alapítója:

Vas Megye Tanácsa

8. Az alapító címe:

9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.

9. Az intézmény létrehozásának éve:

1985.

10. Az intézmény jogállása:

Önálló jogi személy.

11. Az intézmény fenntartó és
felügyeleti szerve:

Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése
9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.
2003. július 1-től 2007. június 30-ig
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12. Az intézmény vezetőjét

Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése
pályázat útján nevezi ki.

13. Az intézmény típusa:

Közös igazgatású többcélú
nevelési-oktatási intézmény:
szakközépiskola, szakiskola, kollégium

14. Tagozata:

nappali

15. Állami feladatként ellátott alaptevékenysége:
80217-7
Nappali rendszerű szakközépiskolai
nevelés, oktatás
80218-8
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai
nevelése, oktatása
80219-9
Szakközépiskolai felnőttoktatás
80221-4
Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás
80222-5
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése,
oktatása
80224-1
Nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére
felkészítő iskolai oktatás
OKJ 33 5262 01 asztalos
OKJ 52 5241 02 autószerelő
OKJ 33 5272 03 cipőfelsőrész-készítő
OKJ 33 7862 01 élelmiszer- és vegyi áru kereskedő
OKJ 31 5216 14 kőműves
OKJ 33 6280 01 mezőgazdasági gépész
OKJ 52 5452 02 mezőgazdasági gépésztechnikus
OKJ 33 5276 05 nőiruha-készítő
OKJ 52 5411 08 ruhaipari technikus (technológus irány)
OKJ 31 5216 16 szerkezetlakatos
OKJ 52 3432 03 vállalkozási ügyintéző
OKJ 31 5233 04 géplakatos
OKJ 54 3404 01 menedzser asszisztens
OKJ 52 4641 03 számítástechnika szoftver üzemeltető
OKJ 33 4641 01 számítógép kezelő (használó)
OKJ 54 4641 03 informatikus
OKJ 31 5244 03 gyógyszer és tápszerkészítő
OKJ 31 5276 03 varrómunkás
OKJ 33 5241 02 karosszérialakatos
OKJ 52 3439 04 szállítmányozási ügyintéző
OKJ 52 3435 02 logisztikai ügyintéző
OKJ 33 7862 04 vas-és műszaki kereskedő
OKJ 33 5262 06 kárpitos
OKJ 31 5233 01 eljárás szerinti hegesztő
OKJ 33 5241 03 autógyártó
OKJ 54 4641 01 gazdasági informatikus
OKJ 54 3435 01 logisztikai szervező
OKJ 32 5233 02 NC-, CNC-gépkezelő
OKJ 34 5233 01 NC-,CNC-programozó technológus
OKJ 52 3432 04 pénzügyi-számviteli ügyintéző
OKJ 53 5441 05 közlekedés gépészeti technikus
közúti jármű-gépész
OKJ 31 582 06 0100 31 05
targoncavezető
80225-2
80511-3
55131-5

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés
megszerzésére felkészítő iskolai oktatása
Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás
(szorgalmi időben)
Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
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Kollégiumi intézményi közétkeztetés
Diáksport
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Közúti személyszállítás
Közúti teherszállítás

16. Kisegítő, kiegészítő jellegű, nem nyereségszerzés céljából végzendő feladatai szabad kapacitása kihasználása
érdekében:
a.) 80402-8 - Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás;
b.) 55241-1 - Munkahelyi vendéglátás
c.) 75195-0 – Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként
d.) 75195-2 – Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
17. Évfolyamainak száma:

- szakközépiskola:
- szakiskola:
- felnőttek középiskolája:

18. Felvehető maximális tanulólétszám:

4 +2 v. 1,5 v.1
2 + 3 v. 2 v. 1
2

- szakközépiskola:
- szakiskola:
- felnőttek középiskolája:
- kollégiumban

420 fő
280 fő
140 fő
62 fő

19. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon:
19.1. Ingatlan:
a.) a körmendi 682/2. hrsz., valamint 686/1 hrsz., a 718. tulajdoni lapon felvett 2 ha
5.225 m2
területű, a természetben Körmend, Rákóczi u. 2. szám alatti tanügyi épületet, a technológiát, a lakatos-,
az erőgép-, a munkagép- és a járműdiagnosztikai tanműhelyeket magába foglaló házas ingatlan;
b.) a körmendi 615.hrsz., 663 tulajdoni lapon felvett 1 ha 3.517 m2 területű, a természetben Körmend,
Thököly u. 29. sz. alatti házas ingatlan kollégiumi épületrésze;
c.) a körmendi 5. hrsz., 105. tulajdoni lapon felvett 5.891 m2 területű, a természetben Körmend, Sport u.
2. szám alatti házas ingatlan (tanműhely);
d.) a körmendi 0296/7. és 0296/8. hrsz., 19. tulajdoni lapon felvett 48 ha 7.022 m2 alapterületű 1.257
AK értékű, a természetben a 8-as számú főút mellett Körmend és Magyarszecsőd község közötti
területen fekvő tanterület.
19.2. Ingó vagyon:
Vas Megye Önkormányzatának tulajdona az átadásról-átvételről szóló megállapodás melléklete szerint.
20. A vagyon feletti rendelkezés jog:
A 19.1. a.) és b.) pontokban megnevezett ingatlanok Körmend Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát
képezik, melyekre ingyenes használati jogot biztosít Vas Megye Önkormányzata részére.
A 19.1. c.) és d.) pontokban megjelölt ingatlanok tulajdonosa a Magyar Állam. A c.) pontban megjelölt ingatlan
kezelője a Kincstári Vagyonkezelő, a d.) pontban megjelölt ingatlan kezelője a Szombathelyi Állami
Tangazdaság. Mindkét állami tulajdoni ingatlanra vonatkozóan a használati jog közvetlenül a szakképző iskola
javára lett bejegyezve.
A feladatellátást szolgáló ingatlan és ingó vagyon felett mint rábízott vagyonnal az intézmény nem rendelkezik,
annak csupán használója.
21. Az intézmény gazdálkodási jogköre:

Önálló gazdálkodó, teljes jogkörű költségvetési szerv

22. Az intézmény vállalkozási
tevékenységének köre és mértéke:

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

23. Az intézmény KSH azonosítója:

154232258 022322 18

Szombathely, 2007. március 30.
Kovács Ferenc sk.
Vas Megye Közgyűlésének elnöke
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* Vas Megye Közgyűlésének 21/1994. (II. 11.) számú határozatával elfogadott alapító okiratnak a 38/1994. (IV.
8.), a 103/1997. (IX. 30.) a 105/1997. (IX. 30.), a 117/1998 (VIII.28.), a 44/1999. (III.26.), a 155/2000. (XII.1.)
a 102/2001. (IX. 21.), a 81/2003. (VI. 27.), a 110/2003. (IX.19.), a 12/2004. (II. 13.), a 31/2004. (III.26.), a
200/2004. (XII. 17.), a 44/2005. (III. 25.), a 129/2005. (VI. 17.), a 163/2005. (IX.23.), a 73/2006 (IV.28), és a
42/2007. (III.30.) számú módosító határozatokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.
ALAPÍTÓ OKIRAT*
Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése az alábbi intézményt alapítja:
1. Az intézmény neve:

RUMI ÓVODA, FEJLESZTŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA,
KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA,
GYERMEK- ÉS DIÁKOTTHON

2. Az intézmény rövid neve:

Rumi Többcélú Gyógypedagógiai Intézmény

2. OM-azonosító:

038566

3.

9766 Rum, Kastély park1.

Az intézmény székhelye:

4. Tagintézménye:

nincs

5. Székhelyén kívüli telephelye:

nincs

6. Működési területe:

Vas megye

7. Az intézmény alapítója:

Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium,
Budapest, Báthory u. 10.

8. Létrehozásának éve:

1953.

9. Az intézmény jogállása:

az intézmény önálló jogi személy

10. Az intézmény fenntartó és
felügyeleti szerve:

Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése
9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.

11. Az intézmény vezetőjét
pályázat útján nevezi ki.

Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése

12. Az intézmény típusa: sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelését-oktatását ellátó többcélú, közös
igazgatású gyógypedagógiai és gyermekvédelmi intézmény: iskolai életmódra történő felkészítés, általános
iskola, készségfejlesztő speciális szakiskola, diákotthon és különleges gyermekotthoni feladatot ellátó
közoktatási intézmény.
13. Tagozata:

nappali

14. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
80112-6
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,
iskolai életmódra felkészítése
80122-5
sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű,
általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás keretében
− középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók nevelése-oktatása,
− fejlesztő iskolai oktatás
80222-5
sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése,
oktatása. Előkészítő szakiskola 9-10. évfolyam
80225-2
sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű,
szakképesítés megszerzésére, felkészítő iskolai oktatása készségfejlesztő
speciális szakiskolában 11-12.évfolyam
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- kézi rongyszőnyeg-készítő
- papírárú-feldolgozó
-kerti munkás szakmákban
napköziotthoni és tanulószobai ellátás (iskolaotthonos nevelés-oktatás )
nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű gyermekek,
tanulók kollégiumi, externátusi ellátása
óvodai közétkeztetés
iskolai intézményi közétkeztetés
kollégiumi intézményi közétkeztetés
különleges gyermekotthoni ellátás keretében:
- az átmeneti és tartós nevelésbe vett sajátos nevelési igényű gyermekek,
fiatalok teljes körű gyermekotthoni ellátása,
- az átmeneti és tartós nevelésbe vett sajátos nevelési igényű gyermekek,
fiatalok teljes körű ellátása két lakásotthonban,
- az átmeneti és tartós nevelésbe vett 18-24 éves korú fiatalok utógondozói
ellátása
diáksport
önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

15. Kisegítő, kiegészítő jellegű, nem nyereségszerzés céljából végzendő feladatai szabad kapacitása kihasználása
érdekében:
a.) 75195-0 intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként
b.) 75195-2 közoktatási intézményben végzett kiegészítő tevékenység
tanterem bérbeadása
szolgálati lakás, illetve férőhely bérbeadása
nem üzleti célú szabadidős szálláshely üzemeltetése
16. Évfolyamainak száma:

- iskolai életmódra felkészítés
- általános iskola
- fejlesztő iskola
- készségfejlesztő speciális szakiskola

17. Felvehető maximális tanulólétszám:
óvoda:
általános iskola:
- alsó tagozat:
- felső tagozat:
- ált. isk. összesen:
speciális szakiskola:
kollégium:
gyermekotthon:
lakásotthonok: (2x8 fő)

egy
nyolc
egy
kettő + kettő

10 fő
40 fő
48 fő
88 fő
48 fő
90 fő
8 fő
16 fő

18. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon:
Az intézmény vagyonát a Vas Megyei Közgyűlésnek a megyei önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 10/2000. (V. 19.) számú rendelete alapján vezetett nyilvántartás, valamint az intézmény
megyei közgyűlés által jóváhagyott éves költségvetése tartalmazza.
19. A vagyon feletti rendelkezési jog:
A feladatellátást szolgáló vagyon felett az intézmény használati joggal rendelkezik.
20. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önálló gazdálkodó, teljes jogkörű költségvetési szerv.
21. Az intézmény vállalkozási tevékenységének köre és mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

2007. MÁRCIUS 30.

214

22. Az intézmény KSH azonosítója: 15420215-801032218
Szombathely, 2007. március 30.
Kovács Ferenc sk.
Vas Megyei Közgyűlés elnöke
* Vas Megye Közgyűlésének 21/1994. (II.11.) számú határozatával elfogadott alapító okiratnak a
38/1994.(IV.8.), a 126/1996.(XII.6.), a 101/1997.(IX.30.), a 105/1997.(IX.30.), a 117/1998.(VIII.28.), a
44/1999.(III.26.), a 139/2000.(XI.16.) és a 102/2001.(IX.21.), a 81/2003.(VI.27.) és a 110/2003.(IX.19.),
12/2004. (II.13.), a 31/2004.(III.26.), a 135/2004.(IX.23.), a 200/2004.(XII.17.) és a 44/2005. (III. 25.) a
100/2005. (V. 27.), 163/2005. (IX. 23.) a 73/2006 (IV. 28.), a 145/2006. (IX.8.) és a 42/2007. (III.30.) számú
módosító határozatokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.
ALAPÍTÓ OKIRAT∗
Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése az alábbi intézményt alapítja:
1. Az intézmény neve: DR. NAGY LÁSZLÓ GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNY
Az intézményen belüli nevelési-oktatási szervezeti egységek megnevezése:
-

Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény Általános Iskola és Kollégium
Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény Beszédjavító Általános Iskola és Kollégium
Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény Speciális Szakiskola és Kollégium
Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény Fiú Gyermekotthon
Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény Leány Gyermekotthon

2. OM-azonosító:

038562

3. Az intézmény székhelye:

9730 Kőszeg, Kiss János u. 31.

4. Tagintézménye:

nincs

5. Telephelyei:

9730 Űrhajósok u. 19/A. IV/12.

6. Működési területe:

Vas megye;
a Beszédjavító Általános Iskola országos beiskolázású

7. Az intézmény alapítója:

Művelődési Minisztérium a 804-K/1957. sz. rendeletével
Budapest, Báthory u. 10.

8. Az intézmény létrehozásának éve:

1957.

9. Az intézmény jogállása:

az intézmény önálló jogi személy

10. Az intézmény fenntartó és
felügyeleti szerve:

Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése
9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.

11.Az intézmény vezetőjét

Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése
pályázat útján nevezi ki

12. Intézmény típusa:

sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
ellátó többcélú, közös igazgatású
gyógypedagógiai és gyermekvédelmi intézmény:
iskolai életmódra történő felkészítés,
általános iskola, speciális szakiskola, kollégium, gyermekotthoni és
különleges gyermekotthoni feladatot ellátó közoktatási intézmény.
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nappali

14. Állami feladatként ellátandó alaptevékenységek:
80112-6
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
80122-5
sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános
iskolai nevelése, oktatása
- enyhén értelmi fogyatékosok (tanulásban akadályozottak) általános iskolai
nevelése-oktatása
- beszédfogyatékos pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási
folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók általános iskolai
nevelése-oktatása
- az intézmény rendszerébe megfelelően be nem illeszthető autista
gyermekek, fiatalok kis létszámú speciálisan fejlesztő csoportjának
működtetése
- integrált oktatás keretében középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek
iskolai nevelése, oktatása
-fejlesztő iskolai oktatás
80222-5
sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű
szakiskolai nevelése, oktatása
integrált oktatás keretében középsúlyos értelmi fogyatékos
gyermekek iskolai nevelése, oktatása
felzárkóztató iskolai nevelés oktatás
OKJ 31527603 varrómunkás
OKJ 21620708 zöldség- és fűszernövény termelő
OKJ 31620307 sertéstenyésztő
OKJ 31529303 szőnyegszövő
OKJ 31521614 kőműves
OKJ 31521617 szobafestő, mázoló és tapétázó
OKJ 33526201 asztalos
OKJ 31526201 asztalosipari felületkezelő
OKJ 21620705 parkgondozó
OKJ 31523304 géplakatos
OKJ 33660101 házvezető(nő)
OKJ 31526202 asztalosipari szerelő
80511-3
napközi otthoni és tanulószobai
foglalkozás (szorgalmi időben)
55132-6
diákotthoni, kollégiumi szállásnyújtás, sajátos nevelési
igényű gyermekek, tanulók számára
55132-6
diákotthoni, kollégiumi szállásnyújtás, sajátos nevelési
igényű gyermekek, tanulók számára
55232-3
iskolai intézményi közétkeztetés
55233-4
kollégiumi intézményi közétkeztetés
85314-7
gyermekotthoni ellátás keretében:
- biztosítja az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek
teljes körű ellátását,
- biztosítja az átmeneti és tartós nevelésbe vett 18-24 éves
korú fiatalok utógondozói ellátását,
különleges gyermekotthoni ellátás keretében:
- biztosítja az átmeneti és tartós nevelésbe vett sajátos nevelési igényű
gyermekek, fiatalok teljes körű ellátását,
- biztosítja az átmeneti és tartós nevelésbe vett, sajátos
nevelési igényű 18-24 éves korú fiatalok utógondozói
ellátását.
Mindezen ellátás két 40 fős különleges gyermekotthonban, valamint külső
férőhelyen történik.
92403-6
diáksport
93091-0
fürdő- és strandszolgáltatás
75192-2
önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai

2007. MÁRCIUS 30.

216

15. Kisegítő, kiegészítő jellegű, nem nyereségszerzés céljából végzendő feladatai szabad kapacitása kihasználása
érdekében:
a.) 55241-1
munkahelyi vendéglátás
b.) 70101-5
saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása (tanterem, nyomdaüzem bérbeadása,
nem üzleti célú, közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás)
c.) 75176-8
mosodai szolgáltatás
d.) 01401-2
növénytermelési, kertészeti szolgáltatás
mezőgazdasági (tangazdaság-kertészet) szolgáltatás,
termékértékesítés a kötelező feladatok ellátásán felüli
kapacitások kihasználására
e.) 55142-5
egyéb szálláshely szolgáltatás
f.) 75195-0
intézményi étkeztetést kiegészítő tevékenység
16. Évfolyamainak száma:
- iskolai életmódra felkészítés:
- általános iskola:
- speciális szakiskola:

egy
nyolc
kettő+ kettő (vagy három)

17. Felvehető maximális tanulólétszám:
- általános iskola:
- alsó tagozat:
- felső tagozat:
összesen:
- beszédjavító általános iskola:

208 fő
240 fő
448 fő

- alsó tagozat: 208 fő
- felső tagozat: 240 fő
összesen:
448 fő

- speciális szakiskola:
-

- kollégium:

420 fő

- Általános Iskola Kollégiuma:
- Beszédjavító Általános Iskola Kollégiuma:
- Speciális Szakiskola Kollégiuma:
összesen:

60 fő
130 fő
80 fő
270 fő

18. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon:
Az intézmény vagyonát a Vas Megyei Közgyűlésnek a megyei önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 10/2000.(V.19.) számú rendelete alapján vezetett nyilvántartás, valamint az intézmény megyei
közgyűlés által jóváhagyott éves költségvetése tartalmazza.
19. A vagyon feletti rendelkezési jog:
A feladatellátást szolgáló vagyon felett az intézmény használati joggal rendelkezik.
20. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önálló gazdálkodó, teljes jogkörű költségvetési szerv.
21. Az intézmény vállalkozási tevékenységének köre és mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
22. Az intézmény KSH azonosítója: 15420208-801032218
Szombathely, 2007. március 30.
Kovács Ferenc sk.
Vas Megye Közgyűlésének elnöke
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*Vas Megye Közgyűlésének 144/2006. ( IX.8.)számú határozatával elfogadott , a 183/2006. (XI.24.) és a
42/2007. (III.30.) számú módosító határozattal egységes szerkezetbe foglalt szövege.
ALAPÍTÓ OKIRAT*
Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése az alábbi intézményt alapítja:
1.

Az intézmény neve:

2.

VAS MEGYEI TANULÁSI KÉPESSÉGET
VIZSGÁLÓ SZAKÉRTŐI ÉS REHABILITÁCIÓS
BIZOTTSÁG

OM- azonosító:

200869

3.

Az intézmény székhelye:

4.

Az intézmény telephelye(i), tagintézménye(i):

5.

Létrehozásának éve:

6.

Működési területe:

7.

Az intézmény jogállása:

önálló jogi személy

8.

Az intézmény alapító és fenntartó szerve:

Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése
(9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.)

9.

9700 Szombathely, Sugár út 9.
nincs

2007. január 1.
Vas megye

Az intézmény felügyeleti szerve: Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése

10.

Az intézmény vezetőjét:

11. Az intézmény típusa:

12.

Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése a vonatkozó
jogszabályok alapján előírt pályázati eljárással nevezi ki.
pedagógiai szakszolgálati intézmény:
tanulási képességet vizsgáló szakértői
és rehabilitációs bizottság

Az intézmény állami feladatként ellátott alaptevékenysége:
80521-2 pedagógiai szakszolgálat, melynek keretében:
-

a fogyatékosság szűrése, vizsgálata alapján javaslatot tesz a gyermek, tanuló különleges gondozás
keretében történő ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére, az ellátáshoz kapcsolódó
pedagógiai szakszolgálatra,
szakvéleményt ad a tanulmányok alóli felmentéshez,
vizsgálja a különleges gondozás ellátásához szükséges feltételek meglétét
a gyógypedagógiai tanácsadással, korai fejlesztéssel, gondozással együtt járó feladatok teljesítése a
családi (otthoni) ellátás keretében korai fejlesztésben és gondozásban részesülő gyermekek után.
fejlesztő felkészítés szervezése azoknak a gyermekeknek, akik tankötelezettségüket sajátos nevelési
igény miatt nem tudják teljesíteni; a szülő bevonásával, a szülő részére tanácsadás nyújtásával ellátja a
jogszabályok által rá rótt feladatokat

13. A szolgáltatások költségtérítése:

az intézmény a szolgáltatásokat térítésmentesen nyújtja

14. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon:
A Vas Megyei Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
használatában lévő, korlátozottan forgalomképes vagyon az alábbiak szerint:
a) a 2484. hrsz-on nyilvántartott, Vas Megyei Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező – a
természetben Szombathely, Sugár út 9. sz. alatti – ingatlanvagyon a Vas Megyei Vagyonátadó Bizottság
20.078/1993. VÁB. számú határozata illetve a Vas Megyei Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálattal kötött ingatlanhasználati megállapodás alapján.
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b) leltár szerinti ingóvagyon érték és mennyiségi nyilvántartások alapján
15. A vagyon feletti rendelkezési jog:
A vagyontárgyakon az intézményt használati jog illeti a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a
megyei önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2000. (V. 19.) számú rendelete, illetve
az intézmény jóváhagyott éves költségvetése alapján.
16. Az intézmény gazdálkodási jogköre:
részben önállóan gazdálkodó teljes jogkörű
költségvetési szerv, amelynek pénzügyi –gazdasági feladatait a Nádasdy Tamás
Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium ( 9735 Csepreg, Rákóczi
u. 13-15.) látja el az 1992. évi XXXVIII. tv.; a 217/1998. (XII.30.)
Kormányrendeletben foglaltak és az intézmény éves költségvetése alapján.
17. Az intézmény vállalkozási tevékenységének köre és mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Szombathely, 2007. március 30.
Kovács Ferenc sk.
Vas Megyei Közgyűlés elnöke
A megyei közgyűlés
43/2007. (III. 30.) sz. határozata
a Vas Megyei Közgyűlés Ellátó Szervezete, valamint a Vas Megyei Önkormányzat
Gyermek-, Ifjúsági- és Családi Üdülőközpontja alapító okiratának módosításáról
A közgyűlés:
1.

Vas Megye Közgyűlése Ellátó Szervezete Szombathely, valamint a Vas Megyei Önkormányzat Gyermek,
Ifjúsági és Családi Üdülőközpontja Balatonberény alapító okiratát az előterjesztés szerinti tartalommal
módosítja;

2.

Vas Megye Közgyűlése Ellátó Szervezetének 2007. évi költségvetési létszámkeretét 2007. április 1-től 1,5
fővel csökkenti ;

3.

szükségesnek tartja a badacsonyi üdülőnek az Ellátó Szervezettől a balatonberényi intézményhez történő
átszervezése kapcsán a két intézménynél a 2007. évi költségvetési előirányzatok módosítását.

Felelős:
Határidő:

a közgyűlés elnöke
azonnal (1. pontnál)
2007. április 1. (2. pontnál)
2007. április 27. (3. pontnál, a 2007. évi költségvetési rendelet módosításakor)

ALAPÍTÓ OKIRAT
Vas Megye Önkormányzata az alábbi intézményt alapítja:
1.) Az intézmény neve: Vas Megyei Közgyűlés Ellátó Szervezete Szombathely
2.) Az intézmény székhelye: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.
3.) Létrehozásának éve: 1984.
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4.) Működési területe:
-

Szombathely, Berzsenyi D. tér 1. és Hollán E. u. 1. szám alatti épületek,
Szombathely, 6852 hrsz-ú Wesselényi u. 7. sz. alatti irodaépület,
Szombathely, 6715 hsz-ú Vörösmarty u. 9. sz. alatti irodaház és
Szombathely, Körmendi u. 90. sz. alatti 10437/8 hrsz-ú telephely.

5.) Az intézmény jogállása: az intézmény önálló jogi személy
6.) Az intézmény fenntartó szerve: Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése
7.) Az intézmény felügyeleti szerve: Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése
8.) Az intézmény vezetőjét Vas Megye Közgyűlése nevezi ki.
9.) Az intézmény típusa: épületfenntartó, üzemeltető, gazdálkodó, szolgáltató
10.) Az intézmény feladatai:
-

A Megyeháza épületei, gépek, berendezések, felszerelések, gépjárművek folyamatos üzemeltetése,
karbantartása, felújítása. Az épületek fűtése, tisztítása, takarítása.

-

Az igazgatási munka végzéséhez szükséges eszközök, anyagok beszerzése, raktározása, az
önkormányzati hivatal eszközellátása.

-

Egyéb tárgyi feltételek biztosítása (szaklap, közlöny, szakkönyvellátás, tárgyalási termek fenntartása,
telefonhálózat üzemeltetése, stb.).

-

Az épületekben működő szervek, hivatalok anyagi-műszaki feltételeinek biztosítása.

-

A hivatali konyha és étkezde fenntartása, üzemeltetése.

-

Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása, tárolása.

-

Központi iktatás, irattározás feltételeinek biztosítása, a tevékenység ellátása, valamint a leírói
munkában való részvétel.

-

Nyomdai feladatok ellátása a megállapodásban foglaltak szerint.

-

Az intézmény saját működtetésének, az önkormányzati hivatalra, a közgyűlés és bizottságai munkájára
vonatkozó gazdálkodási tevékenység, pénzügyi és számviteli feladatok végzése.

-

Gondoskodik a szervezet mindazon feladatainak folyamatos elvégzéséről, amivel a közgyűlés, az
önkormányzati hivatal esetenként vagy folyamatosan megbízza.

-

Ellátja a megyei közgyűlés által fenntartott két folyóirat – Vasi Szemle és az Életünk – gazdasági
munkáját.

Alaptevékenységgel összefüggő szakfeladataink:
552411 hivatali étkezde
751153 igazgatási tevékenység
751757 önkormányzati ellátó kisegítő szolgáltatás
221214-10 Életünk gazdálkodásának feladatai
221214-20 Vasi Szemle gazdálkodásának feladatai
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11.) Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog:
A Vas Megyei Közgyűlés 10/2000. (V. 19.) számú rendelete tartalmazza a vagyongazdálkodás és
hasznosítás teendőit. A rendelet 5. §., 6. §., 7. §., 8. §-ai tartalmazzák az intézmény vagyongazdálkodási és
nyilvántartási feladatait, amelyek alapján az Ellátó Szervezet a reá bízott vagyonnal a rendelet betartásával
gazdálkodik.
12.) Az intézmény gazdálkodási jogköre: önálló költségvetési szerv
Az Ellátó Szervezet gazdálkodását az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv.
(ÁHT) és az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) sz. Kormányrendelet
előírásai szerint, éves költségvetés alapján végzi.
13.) Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Szombathely, 2003. június 10.
Záradék:
Vas Megye Közgyűlése az alapító okiratot és módosítását a 72/2006.(IV.28.) számú határozattal jóváhagyta.
Szombathely, 2006. április 28.
Markó Péter sk.
a közgyűlés elnöke
Záradék:
Vas Megye Közgyűlése az alapító okiratot 43/2007.(III. 30.) számú határozattal módosította.
Szombathely, 2007. március 30.
Kovács Ferenc sk.
a közgyűlés elnöke

ALAPÍTÓ OKIRAT
1.) Az intézmény neve: Vas Megyei Önkormányzat Gyermek, Ifjúsági és Családi Üdülőközpontja
2.) Székhelye: 8649 Balatonberény, Balaton u. 23. T: 85/377-611; 85/377-838
Telephelye: 8638 Balatonlelle, Hétvezér út 8.
8261 Badacsony, Szegedi Róza u. 85.
3.) Létrehozásának éve: 1976
4.) Az intézmény jogállása: önálló jogi személy
5.) Az intézmény alapítója: Vas Megye Önkormányzata Közgyűlésének jogelődje
6.) Működési területe: Vas megye
7.) Fenntartó szerve: Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése
8.) Felügyeleti szerve: Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése illetékes bizottsága
9.) Intézmény típusa: gyermek, ifjúsági és családi, munkahelyi üdülő
10.) Az intézmény vezetőjét: a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozatlan időre nevezi ki
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11.) Az intézmény alapfeladatai:
55141-4 Üdültetés
55241-1 Munkahelyi vendéglátás

a.) Kötelező feladatok:





Vas megyei általános és középiskolás fiatalok szervezett üdültetése Balatonberényben
Felnőttek, munkahelyi dolgozók szervezett családi üdültetése Balatonlellén és Badacsonyban
Kapacitás függvényében Vas megyén kívül élő fiatalok üdültetése
Szaktáborok, sport és szabadidős, tehetséggondozó, edző és felkészítő táborok szervezése,
lebonyolítása,
 A fenntartó megállapodásai szerint nemzetközi gyermek és ifjúsági táborok, üdültetések,
csereüdültetések
b.) Nem haszonszerzés céljából végzett kiegészítő tevékenység:
 Üdülő férőhelyeinek szezonon kívüli értékesítése
 Vendégétkeztetés,
 Büfé üzemeltetése
 Kisüzemi pékség üzemeltetése
 Üdülési szezonon kívül száraz-tészta gyártás
12.) Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon és az azzal való rendelkezés szabályai: A megyei
önkormányzat és az intézmény között létrejött vagyonkezelési szerződés alapján Vas megye Közgyűlésének
a megyei önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2000. (V. 19.) sz. rendelete,
illetve az intézmény éves költségvetése tartalmazza
13.) Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó teljes jogkörű költségvetési szerv.
Gazdálkodását az államháztartásról szóló, 1992. évi XXXVIII. tv. VII. fejezetének rendelkezései és a
többszörösen módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet szerint és az éves költségvetése alapján
folytatja.
14.) Vállalkozói tevékenység: Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem végez.
Jelen Alapító okiratot Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 153/2003. (XI. 28.) számú határozatával 2004.
január 1-től kezdődő érvényességgel hagyta jóvá.

Szombathely, 2003. november 28.
Markó Péter sk.
a közgyűlés elnöke
Záradék:
Vas Megye Közgyűlése az alapító okiratot 43/2007.(III. 30.) számú határozattal módosította.
Szombathely, 2007. március 30.
Kovács Ferenc sk.
a közgyűlés elnöke
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A megyei közgyűlés
44/2007. (III. 30.) sz. határozata
a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, valamint Vas Megye
Önkormányzatának és Zala Megye Önkormányzatának Közgyűlései közötti
2007. évre szóló együttműködési megállapodás módosításáról
A közgyűlés:
1.

Vas megye, Zala megye és a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség 2007. évi
együttműködési megállapodását az alábbi módosításokkal hagyja jóvá:
•

A „Muravidék történelmi olvasókönyve”zalai kötetének megjelentetését a Zala Megyei Önkormányzat,
Vas megyei kötetének megjelentetését a Vas Megyei Önkormányzat 2007-ben vállalja;

•

Vas megye a balatonberényi Gyermek, Ifjúsági és Családi Üdülőközpontjában harminc muravidéki
tanuló és két fő felnőtt kísérő részvételét biztosítja a nyári ifjúsági táborban 30 %-os térítési díj
ellenében,

c) a pénzügyi fedezetet a közgyűlés a következő ülésén határozza meg.
2.

megbízza elnökét a módosított megállapodás aláírására.

Felelős:
Határidő:

a közgyűlés elnöke
azonnal, illetve a 2007. április 27.
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa,
valamint
Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése
és Zala Megye Önkormányzatának Közgyűlése
között a
2007. évre
Zalaegerszeg - Lendva – Szombathely
2007.
PREAMBULUM
A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa
és a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése,
valamint a Zala Megyei Önkormányzat Közgyűlése,
mint együttműködő Felek

•

a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között megkötött Alapszerződés, továbbá a két ország
között érvényben lévő Kisebbségvédelmi Egyezmény és az Oktatási, Kulturális és Tudományos
Együttműködési Program céljainak előmozdítása;

•

a szélesebb körű háromoldalú együttműködés megvalósítását szolgáló Szlovén – Magyar Regionális
Tanács humánpolitikai munkacsoportja törekvéseinek elősegítése;
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•

az Európai Unió két tagállama az együttműködés keretében a magyar nemzeti és kulturális kapcsolatok
regionális szerepének erősítése és bővítése; a Felek térségéhez kapcsolódóan közös EU pályázati
programok kidolgozása, benyújtása;

•

a muravidéki magyarság nemzeti tudata fennmaradásának és az anyanemzethez való kötődésének
további megszilárdítása;

•

az alsólendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet és a Bánffy Központ működésének elősegítése;

•

a térség kulturális együttműködésében a Felek térségében élő fiatalok közösségi tevékenységének
fejlesztése;

•

az önkormányzati, intézményi, valamint a civil társadalmi szféra szervezetei együttműködésének
további bővítése;

•

a mindenkori választott önkormányzati testületek együttműködését elősegítő erkölcsi és anyagi
támogatás fenntartása
érdekében az alábbiakban állapodnak meg:
Az együttműködés munkaprogramja

1.

Könyvtárak közötti kapcsolatok
A Deák Ferenc Megyei Könyvtár, a Berzsenyi Dániel Könyvtár, valamint a Lendvai Könyvtár és a
Muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár a 2007. esztendőben széleskörű szakmai együttműködést
tervez. Kölcsönösen elősegítik, illetve vállalják a könyvtári és a helyi kiadványok cseréjét.

2.

•

A József Attila Szavalóversenyen – a Lendvai Könyvtár közreműködésével – a muravidéki tanulók
is részt vesznek.

•

A Lendvai Könyvtár és a Muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár – konkrét egyeztetés
alapján – az év folyamán a megyei intézményekben több szakmai lehetőséget (továbbképzés,
tapasztalatcsere, műsor stb.) kíván igénybe venni.

•

Az együttműködő könyvtárak kölcsönösen, az adott együttműködési programokat közvetlenül az
intézmények között egyeztetve valósítják meg.

Múzeumi együttműködés
A Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága és a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága és a lendvai Múzeum –
Galéria a közvetlen intézmények közötti egyeztetett megállapodás alapján szakmai segítséget nyújt a lendvai
vár múzeumi tevékenységéhez. A két megyében tevékenykedő közgyűjtemények és szakemberek
tapasztalataikkal és külön, közvetlen intézmények közötti egyeztetésben megállapított szakmai segítséggel
hozzájárulnak a muravidéki magyar közösség múzeumi gyűjteményeinek szakmai gondozásához, a lendvai
múzeum és a muravidéki magyar szakintézmények által igényelt programok megvalósításához.

3. Levéltári kapcsolatok
A Mura menti régióban tevékenykedő, a muravidéki magyar közösséggel is együttműködő Zala és Vas megyei,
valamint a maribori Levéltárak a 2007. évben tovább ápolják a szakmai kapcsolatokat.
A szerződő Felek biztosítják a szakemberek és a középiskolás fiatalok részvételét a közösen szervezett 2007. évi
Nemzetközi Ifjúsági Levéltári Kutatótáborban, melynek magyarországi házigazdája ebben az évben a Vas
Megyei Levéltár.
•

A „Muravidék történelmi olvasókönyve” zalai kötetének megjelentetését a Zala Megyei Önkormányzat, Vas
megyei kötetének megjelentetését a Vas Megyei Önkormányzat 2007-ben vállalja.
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4. Művészeti együttműködés
Az együttműködő partnerek művészeti intézményei, közgyűjteményei, szervezetei és alkotó műhelyei a
hagyományok alapján törekednek kapcsolataik további bővítésére, a Kodály, Kálmán Imre és Batthyányi
évfordulók alkalmából – konkrét egyeztetés alapján –2007-ben közös programokat szerveznek.
•

Vas megye és a Szombathelyi Képtár előkészíti a 2008. júniusában Szombathelyen, a Lendvai Galéria –
Múzeummal közösen szerveződő Király Ferenc Munkácsy díjas lendvai szobrászművész kiállításának
megrendezését.

•

A lendvai Galéria – Múzeum által szervezett művészeti programok, események megvalósítását Vas és
Zala megye művészeti intézményei, szervezetei konkrét egyeztetés alapján, közvetlen kapcsolatok
keretében segítik elő.

•

A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház a muravidéki általános- és középiskolás tanulók részére egyegy előadást tart. A tanulók utaztatását a muravidéki tanintézmények, a színházi belépőjegyeket
ingyenesen a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház, a szervezést a Zala Megyei Művelődési és
Pedagógiai Intézet, Szakképző Iskola biztosítja.

•

A Vas Megyei Önkormányzat biztosítja szombathelyi Mesebolt Bábszínház 1 tavaszi és 1 őszi előadását
a Muravidéken. A szervezés és a társulat fellépési díja a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési
Intézet, az utazási költség és a kapcsolódó egyéb dologi kiadások biztosítása a Vas Megyei
Önkormányzat feladata.

•

A zalaegerszegi Griff Bábszínház egyeztetés alapján 1 előadást tart a Muravidéken. A szervezést a
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet végzi. Az utazási költséget a Zala Megyei Önkormányzat
biztosítja.

•

Külön egyeztetés alapján Vas és Zala megye négy-négy alkalommal ének-zenei, vagy néptánc
együtteseket küld a Muravidékre szerepelni. Az utazási költségek a megyéket, az ellátás költségei a
fogadó felet terhelik.

•

Vas megye a Savaria Nyári Egyetemen egy (1) fő, Zala megye a Pálóczi Horváth Ádám Népművészeti
Nyári Egyetemen egy (1) fő ingyenes részvételét biztosítja a muravidékiek számára.

•

A Pannon Tükör, az Életünk irodalmi folyóiratok munkatársai és a Muravidéki Írók Társasága
kölcsönösen tovább ápolják kapcsolataikat, szervezik együttműködésüket. Az év során kölcsönösen
elősegítik a térségben tevékenykedő folyóiratok szerkesztőségeinek közös bemutató estjeit Lendván,
Szombathelyen és Zalaegerszegen.

5. Közművelődési, közösségi kapcsolatok, programcserék
•

A két megye tudományos ismeretterjesztő egyesületei folytatják együttműködésüket a muravidéki
partnerekkel és magyarországi programjaikra meghívják az érdeklődőket, valamint szükség esetén
ismeretterjesztő előadásokat tartanak a Muravidéken.
A Vas Megyei Önkormányzat a TIT megyei egyesület részvételével lehetőségei szerint segíti a
muraszombati Magyar Baráti Kör tevékenységét.
•

A két megye intézményei a Muravidéken szervezett irodalmi vetélkedőket, tanulmányi versenyeket
a konkrét igények egyeztetése alapján szakmailag segítik. A felmerülő útiköltséget a megyei
önkormányzatok biztosítják.

•

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet és a Zala Megyei Művelődési és Pedagógiai Intézet,
Szakképző Iskola, valamint a határmenti települések önkormányzatai és szervezetei közösen
rendezik meg a IX. Horváth Károly Népzenei Találkozót, amely 2007-ben Zala megyében
(Lentiben) lesz. A rendezvény a Kodály-emlékév közösen szervezett programjai is egyben.

•

A MNMI valamint Vas és Zala megye – a konkrét lehetőségeket mérlegelve – törekszik közös,
kulturális, művészeti célú, EU-s pályázatok kidolgozására és együttes benyújtására.
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6. Ifjúsági együttműködés
•

Az együttműködő partnerek a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet szakmai táborainak
eredményes megvalósításában – konkrét egyeztetés alapján – közreműködnek, szakembereket
küldenek, illetve programot biztosítanak. A megyei önkormányzatok az útiköltség-térítést vállalják.

•

Vas megye a balatonberényi Gyermek, Ifjúsági és Családi Üdülőközpontjában harminc muravidéki
tanuló és két fő felnőtt kísérő részvételét biztosítja a nyári ifjúsági táborban 30 %-os térítési díj
ellenében.

•

A muravidéki magyar közösség igényt tart a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ LOGO Szolgálata
programjaira. Az erre vonatkozó ütemtervet az MNMI egyezteti a Vas megyei MMIK LOGO szolgálat
vezetőjével, megállapodnak a konkrét programok költségviselésének arányaiban.
Az együttműködő ifjúsági partnerek – a kölcsönös szakmai előnyökre építve – egymás közötti konkrét
megállapodás, egyeztetés szerint alkalmazzák az ifjúsági információs, tanácsadó és szolgáltató
programok cseréjét, közös ifjúsági programok megvalósítását. Zala megye kapcsolatot épít ki és tart
fenn a Lendvai Ifjúsági Irodával (LIFE) a kölcsönös együttműködés érdekében.

•

További egyeztetés alapján, a lendvai gyermek és ifjúsági programokra évi két alkalommal kézműves
foglalkozásokhoz Vas, valamint Zala megye közösen biztosít szakembereket, akiknek utazási költségét
a küldő fél, tiszteletdíját a fogadó fél vállalja.

•

Vas megye a X. Ifjúsági Megyenapra egy-egy fellépő csoportot hív meg a Muravidékről, valamint Zala
megyéből, továbbá fogadja a Lendvai Ifjak Egyesületének (LIFE) küldöttségét és a rendezvénnyel
összefüggésben elősegíti a LIFE, a Vasi Gyermek és Ifjúsági Fórum és a LOGO Szolgálat
együttműködését.

•

Zala megye meghívja a Lendvai Ifjak Egyesületének küldöttét a „Zala Megye Ifjúságáért”
tanácskozásra, valamint az II. Zala Megyei Ifjúsági Napra egy-egy fellépő csoportot hív meg a
Muravidékről.

•

A lendvai Diáxínpad számára a két megye egy-egy alkalommal fellépési lehetőséget biztosít csere
program alapján.

7. Egyéb kapcsolatok, együttműködési feladatok
Az Együttműködő Felek a szakmai kapcsolataik továbbfejlesztése és a művészeti műkedvelő csoportok közötti
együttműködés elmélyítése érdekében kölcsönösségi alapon meghívják egymás közösségeit, együtteseit az
egyeztetett programjaikra, rendezvényeikre:
A/ Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet
•
•
•
•
•
B/ Vas megye

a nyár-végi néptáncfesztiválra,
a Kapornakon szervezett rendezvényre – Vas megyei előadókra, illetve részvevőkre számít,
a Bánffy Napok Találkozóra
a Katalin napi népművészeti vásárra a vasi és zalai nép kézműveseket,

•
•
•
•

a Hegyháti Napokra Vasvár kistérségbe egy szereplő együttest,
a Szent Márton Napi vásárra a Vas Megyei Múzeum szervezésében egy szereplő csoportot,
az Őrségi Vásárra egy fellépő csoportot,
az Egyházashetyei Művészeti Napokra
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C/ Zala megye
•
•
•

a Gyermekművészeti Gálára és Gyermek-néptánc Fesztiválra,
a Zalai Amatőr Művészeti Gálára,
a megyei szakági bemutatókra 1-1 csoportot.

•

A felek a saját és intézményeik által megjelentetett tájékoztatókat, szakmai, művészeti és
tudományos kiadványaikat, műsorfüzeteiket kölcsönösen megküldik egymásnak.

•

Az együttműködő önkormányzatok különös figyelemmel segítik és szorgalmazzák a hatókörükben
működő civil szervezetek, egyesületek és közösségek kapcsolatainak bővítését, közvetlen és
gyakorlati programokkal megvalósuló koordinált együttműködését.

•

Vas megye és Zala megye a megállapodás „Mellékletében” foglaltak szerint vállalja a Muravidéken
rendszeres feladatot ellátó szakemberek kiutazási költségeinek megtérítését.

A Felek a megállapodást önkormányzati hivataluk és intézményeik közreműködésével valósítják meg.
A megállapodó Felek a jelen munkaprogramon kívüli igények teljesítéséről kölcsönös egyeztetés után döntenek.

ZÁRADÉK
Jelen együttműködési megállapodás öt (5) eredeti példányban, magyar nyelven készült, mely a „Melléklettel”
együtt a Felek aláírásával a 2007. évre érvényes.
Zalaegerszeg – Lendva - Szombathely, 2007.

_________________________
Kocon József
a Muravidéki Magyar Önkormányzati
Nemzeti Közösség Tanácsának
Elnöke

……………

_________________________
Kovács Ferenc
Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
elnöke

_________________________
Manninger Jenő
Zala Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
elnöke
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MELLÉKLET
a 2007. évi „Együttműködési megállapodás” -hoz

A Vas Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzat a Muravidéken működő amatőr
művészeti csoportok számára a 2007. évben az alábbiak szerint biztosít szakmai csoportvezetőket, és
vállalja utazási költségeik térítését. A lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet a csoportvezetők
tiszteletdíját fedezi.
Vas Megye
Gerlecz László (Kőszeg)
Muravidék Néptánc Együttes

40 alkalom

Horváth Zoltán (Szombathely)
Pártosfalva – néptánc csoport

35 alkalom

Cservék László (Őrimagyarósd)
Dobronak, Göntérháza – citerazenekarok

50 alkalom

Anduska Jánosné (Bajánsenye)
Hodos – népdal kör

20 alkalom

Sebők Lívia (Szombathely)
Pártosfalva, Szerdahely – hangszeres együttes

35 alkalom

Orbán Lajosné (Őriszentpéter)
Hodos, Domonkosfa – hímző szakkörök

20 alkalom

Vas megye 2007-ben összesen:

200 alkalom

Zala Megye
Dr. Paragi János (Zalaegerszeg)
Felsőlakos, Gyertyános– népdalkör

20 alkalom

Tóthné Piros Ilona (Lenti)
Csente, Radamos – népdalkörök

20 alkalom

Kottingerné Fridrich Zsuzsanna helyébe érkező szakember
Zsitkóc, Völgyifalu – népdal kör

25 alkalom

Kiss István (Zalaegerszeg)
Lendva, Kapca, Göntérháza – néptánc csoportok

35 alkalom

Cseke József (Nagykanizsa)
Petesháza –népdal kör, Muravidéki Nótázók

30 alkalom

Török Eta (Zalaegerszeg)
Csente, Pince, Göntérháza – hímző szakkörök

20 alkalom

Pulai Lászlóné (Nagykanizsa)
Petesháza, Hosszúfalu – hímző szakkörök

20 alkalom

Schmidt István (Nagykanizsa)
Lendva és az iskolák – versmondó és színjátszó csoport

40 alkalom
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Konrád Lajos, Koszorús Anikó (Zalaegerszeg)
Radamos, Kót, Kapca, Dobronak – fafaragó és hímző körök

20 alkalom

Molnár Ferencné (Csesztreg)
Hármasmalom, Hosszúfalu, Kapca – népdalkörök

40 alkalom

Kardos Endre (Zalaegerszeg)
Dobronak – népdal kör

35 alkalom

Cser György (Nagykanizsa)
Pártosfalva, Domonkosfa, Hodos – gyermeknéptánc

20 alkalom

Zala megye 2007-ben összesen:

325 alkalom

A muravidéki magyar műkedvelő csoportok munkájának szakmai irányításában – a két megye anyagi
támogatása nélkül – a következő szakemberek is közreműködnek:
Horváth Károly (Lenti) – iskolák, óvodák
Nemes László (Zalaegerszeg) – iskolák
Dányi József (Lenti) - Lendva KÁI népzenei csoport
Horváth Csaba (Zalaegerszeg) – Dobronak
Hácskó Imréné (Lenti)
2007-ben összesen:

30 alkalom
15 alkalom
25 alkalom
10 alkalom
10 alkalom
90 alkalom

Zalaegerszeg - Lendva – Szombathely, 2007. …………….
A megyei közgyűlés
45/2007. (III. 30.) sz. határozata
a Pannon Helyi Termék Klaszter, valamint a Vas Megyei Önkormányzat közötti
együttműködési keret-megállapodás jóváhagyásáról
A közgyűlés a Pannon Helyi Termék Klaszter, valamint a Vas Megyei Önkormányzat közötti együttműködési
keret megállapodást jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

a közgyűlés elnöke
azonnal
EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERET-MEGÁLLAPODÁS

Mely létrejött egyrészről:
a
Pannon Helyi Termék Klaszter
(képviseli a Hegypásztor Kör mint a Pannon Helyi Termék Klaszter menedzsment-szervezete, 9825 Oszkó,
Molnár Antal u. 4.)
képviselője: Kovács István elnök
másrészről:
a
Vas Megyei Önkormányzat
(9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.)
képviselője:Kovács Ferenc, a Vas Megyei közgyűlés elnöke
között.

2007. MÁRCIUS 30.

229

Az együttműködési megállapodás fő célja:
Az együttműködő felek szándéka a Vas megyében, illetve a Nyugat-dunántúli Régióban dolgozó, helyi
termékeket előállítókat közösen segíteni az értékesítésben. A kézműveseknek és mezőgazdasági termelők
megismertetése, a termékek elismertetése a megyei, hazai és nemzetközi piacokon. A helyi termékek szerepének
erősítése Vas Megye gazdasági-, kulturális- és turisztikai arculatának fejlesztésében. A megye településein élő
népesség megtartása, a hagyományok védelme és helyben előállított termékek, élelmiszerek fogyasztásának
segítése.
Az együttműködés tartalmi elemei:
A Pannon Helyi Termék Klaszter felmért és minősített, a későbbiekben védjeggyel ellátott termékek
marketingjében való együttműködés. Közös megjelenések vásárokon, kiállításokon, kiadványok közös
elkészítése.
A megyei hagyományok megőrzése érdekében végzett közös tevékenységek – sajtómegjelenések, lehetséges
közös projektek kidolgozása és megvalósítása, figyelemfelkeltő kiadványok készítése a helyi termékek mellett
kulturális és turisztikai tartalommal.
A felek saját vállalásai:
A Pannon Helyi Termék Klaszter vállalja,
•
•
•
•
•

hogy a Vas Megyei Önkormányzat és Közgyűlés rendezvényein igény szerint kézműves bemutatókat,
kóstoltatásokat, ajándéktárgyakat biztosít,
a megyébe érkező delegációk számára igény szerint tanulmányutakat vagy bemutatókat szervez.
Marketing-anyagaiban feltünteti a Vas Megyei Önkormányzatot illetve Közgyűlést mint a
kezdeményezést támogató szervezetet.
Honlapján feltünteti a Vas Megyei Közgyűlés illetve Önkormányzat a témához kapcsolható anyagait,
kezdeményezéseit.
A kapcsolódó témákban megyei-, regionális-, illetve határon átnyúló projektjavaslatokat kezdeményez,
vállalva a pályázati források beazonosítását, a projektek részletes kidolgozását.
A Vas Megyei Önkormányzat vállalja,

•
•
•
•
•
•
•
•

hogy támogatja a Pannon Helyi Termék Klaszter kezdeményezéseit és céljait.
Az általa szervezett rendezvényeken a termelőket a Klaszteren keresztül szólítja meg.
Helyi termelőkkel kapcsolatos kérdésekben szakmai véleményt, konzultációt kezdeményez a
Klaszterrel.
Információkkal segíti a Klaszter működését.
Meglévő és jövőbeni hazai és nemzetközi kapcsolatfelvételei során figyelmet fordít a Pannon Helyi
Termék Klaszter „diplomáciai” képviseletére.
Lobby tevékenységgel segíti a Pannon Helyi Termék Klaszter pályázati projektjeinek megvalósulását,
forráshoz jutását.
Külön megállapodásban rögzített tartalommal Helyi termék bolt működtetését a Klaszterrel közösen
valósítja meg.
A Vas Megyei Önkormányzat szándékát fejezi ki, hogy reprezentációs ajándékként a Klaszter helyi
termékeit részesíti előnyben.

A felek a jövőbeni rendezvényekre és egyéb közös tevékenységekre a jelen keret-megállapodás elveinek
megfelelő konkrét együttműködési megállapodást vagy szerződést kötnek.
Jelen együttműködési megállapodás határozatlan időre szól.
Kelt: Szombathely, 2007. ……………….
Kovács István
elnök
Hegypásztor Kör

Kovács Ferenc
Vas Megyei Közgyűlés
elnöke
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A megyei közgyűlés
46/2007. (III. 30.) sz. határozata
a Vas Megyei Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének megemeléséről
A megyei közgyűlés:
1.

a Vas megyei Önkormányzat és az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. között 2005.
november 30-ával létrejött, 2006. június 1-el, és 2007. február 28-al módosított folyószámla hitelkeret
szerződés 2./ pontjának módosítását kezdeményezi, mely a 350.000.000 Ft hitelkeretnek 500.000.000 Ft-ra
történő felemelésére irányul;

2.

felkéri elnökét a módosított szerződés aláírására.

Felelős:
Határidő:

a közgyűlés elnöke
azonnal

A megyei közgyűlés
47/2007. (III. 30.) sz. határozata
a Vas Megyei Önkormányzat 2007-2010. évekre szóló társadalmi-gazdasági programjának
első olvasatban történő elfogadásáról
A közgyűlés:
1.

a 2007-1010 évekre szóló társadalmi gazdasági programot – első olvasatban – elfogadja;

2.

a program végleges tervezetébe a tárgyalás során elhangzott javaslatokat a bizottságok véleményezését
követően építi be.

Felelős:
Határidő:

a közgyűlés elnöke
folyamatos, illetve 2007. április 27.
A megyei közgyűlés
48/2007. (III. 30.) sz. határozata
a népegészségügyi ellátás megyei helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról

A közgyűlés az ÁNTSZ Nyugat-Dunántúli Regionális Intézetének a népegészségügyi ellátás megyei helyzetéről
és az ÁNTSZ regionális átszervezéséről szóló tájékoztatóját elfogadja, s köszönetét fejezi ki az intézet
vezetőjének és dolgozóinak színvonalas munkavégzésükért.
Felelős:
Határidő:

a közgyűlés elnöke ( az értesítésért)
azonnal
A megyei közgyűlés
49/2007. (III. 30.) sz. határozata
az Önkormányzati Kórház Sárvár alapító okiratának módosításáról

A közgyűlés:
1.

Sárvár Város Önkormányzata képviselőtestületének az Önkormányzati Kórház Sárvár működtetése
tárgyában hozott határozatát tudomásul veszi;

2.

az Önkormányzati Kórház Sárvár Alapító Okiratának – az előterjesztéssel egyező tartalmú – módosítását
jóváhagyja.

Felelős:
Határidő:

a közgyűlés elnöke (az értesítésért)
azonnal
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ALAPÍTÓ OKIRAT
A Sárvári Városi Önkormányzat Képviselőtestülete és a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alábbi közös
intézményt alapítja:
1.

Az intézmény neve: Önkormányzati Kórház Sárvár

2.

Az intézmény székhelye: 9600 Sárvár, Rákóczi F. u. 30.

3.

Az intézmény telephelyei:
a.) Sárvári telephelyek:
• 9600 Sárvár, Rákóczi F. u. 30.
• 9600 Sárvár, Alkotmány u. 6.
• 9600 Sárvár, Rákóczi F. u. 21.
b.) Simasági telephelyek:
• 9633 Simaság, Szabadság u. 26.

4.

Létrehozásának ideje: 1996. december 31.

5.

Működési területe:
• a sárvári telephelyet illetően Sárvár város és vonzáskörzete.
• a simasági telephely pszichiátriai rehabilitációs osztályát illetően: Vas megye.

6.

Az intézmény jogállása: önálló jogi személy.

7.

Az intézmény fenntartó és felügyeleti szerve: a Sárvári Város Önkormányzat Képviselőtestülete és a Vas
Megyei Önkormányzat Közgyűlése (intézményfenntartó társulás keretében).

8.

Az intézmény irányító szerve: társulási tanács.

9.

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjét, a főigazgatót a Sárvári Városi Önkormányzat
Képviselőtestülete és a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése egybehangzó döntéssel nevezi ki.

10. Az intézmény feladatai:
A) Kötelező feladatok
a)

járóbeteg szakorvosi ellátás (a mindenkori heti óraszámokat az Országos Egészségbiztosítási
Pénztárral kötött éves szerződések tartalmazzák):
♦ járóbeteg szakrendelés:
• általános belgyógyászat (egynapos beavatkozási lehetőséggel),
• gasztroenterológia,
• endokrinológia,
• kardiológia,
• sebészet (egynapos beavatkozási lehetőséggel),
• baleseti sebészet (egynapos beavatkozási lehetőséggel),
• szülészet-nőgyógyászat (egynapos beavatkozási lehetőséggel),
• fül-orr-gégészet (egynapos beavatkozási lehetőséggel),
• szemészet(egynapos beavatkozási lehetőséggel),
• bőrgyógyászat (egynapos beavatkozási lehetőséggel),
• reumatológia,
• neurológia,
• pszichiátria,
• addiktológia,
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♦

•
•
•
•
•
•

pulmonológia,
labordiagnosztika,
képalkotó diagnosztika (Rtg, UH),
fizioterápia,
nem orvos által vezetett szakrendelés (fizioterápia és mozgásterápia),
foglalkozásegészségügy;
járóbeteg gondozás:
• bőr- és nemibeteg gondozás,
• felnőtt pszichiátriai gondozás,
• addiktológiai gondozás,
• tüdőgyógyászati gondozás;

b) Kórházi szakellátás (a mindenkori ágyszámot az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött
éves szerződések tartalmazzák):
ba) krónikus kórházi fekvőbeteg szakellátás (aktív belgyógyászati ágyakkal a bent fekvő krónikus
betegek számára) és egyéb egészségügyi szolgáltatások a sárvári telephelyen:
• ápolás,
• krónikus belgyógyászat
• kiemelt onkológiai és nőgyógyászati rehabilitáció,
• kórbonctan,
• kórházhigiéne,
• intézeti gyógyszertár;
bb)

krónikus kórházi fekvőbeteg szakellátás és terápiás foglalkoztatás a simasági telephelyen:
• szakmai minősítésű pszichiátriai rehabilitáció,
• gyógyító célú foglalkoztatás az alábbi munkahelyeken:
 kertészet,
 állattenyészés,
 bőr- és textilműhely,
 mosoda,
 konyha,
 karbantartás,
 kreatív foglalkoztatás,
 egyéb foglalkoztatás,

c) pszichiátriai betegek szociális ellátása és foglalkoztatása a simasági telephelyen (a mindenkori
férőhelyek számát a Vas Megyei Közigazgatási Hivatal érvényben lévő engedélye tartalmazza)
• pszichiátriai betegek szociális célú ellátása, gondozása és ápolása bentlakásos otthonban.
B) Önként vállalt feladat nincs.
11. A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog:
a) a sárvári telephelyek tekintetében az ingatlanvagyont az alábbiak képezik:
• 1225/3. hrsz.-on lévő 30.887 négyzetméteres ingatlan Sárvár, Rákóczi F. u. 30. szám alatt,
• 1229. hrsz.-on lévő 7.012 négyzetméteres ingatlan Sárvár, Alkotmány u. 6. szám alatt,
• 794/1. hrsz.-on lévő 908 négyzetméteres ingatlan Sárvár, Rákóczi F. u. 21. szám alatt,
b) a simasági telephely tekintetében a vagyont a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei
önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 10/2000. (V.9.) számú rendelete tartalmazza,
c) a további vagyont az intézmény éves költségvetése és zárómérlege jelenti,
d) a feladatellátást szolgáló eredeti vagyon a sárvári telephelyek tekintetében Sárvár Város
Önkormányzata, a simasági telephely tekintetében a Vas Megyei Önkormányzat tulajdonát képezi,
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a vagyonnövekmény a két önkormányzatot együttesen illetik meg, s a gesztor – a Sárvári Városi
Képviselőtestület mérlegében szerepel,
az intézményt a feladatellátást szolgáló vagyon felett ingyenes használati jog, az éves költségvetési
keretet illetően gazdálkodási jog illeti meg.

12. Az intézmény gazdálkodási jogköre:
a) az intézmény önállóan gazdálkodó költségvetési szerv,
b) az intézmény gazdálkodását az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII.
törvény VII. fejezetének rendelkezései szerint éves költségvetés alapján folytatja.
13. Vállalkozási tevékenység:
a) a Sárvári telephelyek tekintetében – foglalkozás-egészségügyi alapellátás (a vállalkozásból származó
bevételek a költségvetés tervezett összbevételeihez viszonyítva 1,0 százalékos mértéket érhetnek el),
b) a simasági telephely tekintetében – nem folytat.
A Sárvári Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a 84/2000. (V.25.) számú, valamint a Vas Megyei
Önkormányzat Közgyűlése a 93/2000. (VI.30.) számú határozatával elfogadott ALAPÍTÓ OKIRAT-ot a
38/2001. (III.20.), illetve a 30/2001. (III.30.) számú határozatával, valamint a 231/2004. (X.21.), illetve a
169/2004. (XI.26.) számú határozatával, továbbá a 85/2007. (III.29.), illetve a 49 /2007. (III.30.). számú
határozatával módosította.
Sárvár-Szombathely, 2007. március 30.
( :Dr. Dénes Tibor: )
polgármester

( :Kovács Ferenc: )
a megyei közgyűlés elnöke

* az alapító okirat dőlt betűkkel szedett szövege tartalmazza a jelenlegi módosítást.
A megyei közgyűlés
50/2007. (III. 30.) sz. határozata
Vas megye gazdaságának helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
A közgyűlés:
a.) a megye gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja;
b.) kezdeményezi a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzatával együttműködve gazdasági konferencia megszervezését.
Felelős:
Határidő:

a közgyűlés elnöke
azonnal, illetve folyamatos

A megyei közgyűlés
51/2007. (III. 30.) sz. határozata
a Nyugat-Dunántúli Közigazgatási Hivatal által a megyei közgyűlés 1/2007.(II.12.) számú határozat
meghozatalával kapcsolatban tett törvényességi észrevételről, illetve a teendő intézkedésekről
1.

A megyei közgyűlés elfogadja a Nyugat-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatalnak a megyei
közgyűlés 1/2007. (II. 12.) számú határozatával kapcsolatos törvényességi észrevételeit.

2.

A megyei közgyűlés szükségesnek tartja a közgyűlés, illetve a bizottságok üléseinek összehívására
vonatkozó, a megyei közgyűlés és szervei szervezeti és működési szabályzatában foglalt előírásának
maradéktalan betartását;

Felelős:
Határidő:

a közgyűlés elnöke, illetve a bizottságok elnökei
a megyei főjegyző
folyamatos
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3.

a megyei közgyűlés a 2007. február 12-én hozott 1/2007. számú határozatát hatályában fenntartja.

Felelős:
Határidő:

a megyei közgyűlés elnöke
folyamatos
A megyei közgyűlés
52/2007. (III. 30.) sz. határozata
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése kérelméről

A megyei közgyűlés Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Szentgotthárdi székhelyű
Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház, Egyetemi Oktatókórház fenntartói
jogának – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 69. §. (3) bekezdésében foglaltakra alapozott –
átvételére vonatkozó kérésének, annak megalapozatlansága miatt – nem kíván eleget tenni.
Felelős:
Határidő:

a megyei közgyűlés elnöke
azonnal (az értesítésre)
A megyei közgyűlés
53/2007. (III. 30.) sz. határozata
a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház,
Egyetemi Oktató Kórház stabilizációs intézkedési programjának módosításáról

A közgyűlés a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház, Egyetemi
Oktató Kórház Stabilizációs Intézkedési Programjának módosítását – az előterjesztéssel egyező tartalommal –
jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

a közgyűlés elnöke és a
megyei kórház főigazgatója
azonnal
A megyei közgyűlés
54/2007. (III. 30.) sz. határozata
az egészségügyi miniszter által a Markusovszky Kórházban kijelölt
szakmai ágystruktúra módosításáról

A közgyűlés:
1.

egyetért azzal, hogy a Markusovszky Kórház kezdeményezze az egészségügyi miniszternél az egészségügyi
ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvényben számára meghatározott, adott szakmacsoporton belüli
kapacitásai 10%-ának másik szakmacsoportba történő – az előterjesztés 1. melléklete szerinti –
átcsoportosítását;

2.

kezdeményezi a Nyugat-Dunántúli Regionális ÁNTSZ-nél, hogy 2007. április 1-től a Markusovszky Kórház
fekvőbetegellátó struktúrájára – az 1. sz. mellékletben foglaltak szerinti szakmai összetételben – adjon ki
működési engedélyt, és a Vas Megyei Egészségbiztosítási Pénztár az 1. sz. mellékletben foglaltak szerinti
fekvőbeteg struktúrára kössön finanszírozási szerződést a Markusovszky Kórházzal.

Felelős:
Határidő:

a közgyűlés elnöke (az értesítésért)
a megyei kórház főigazgatója
azonnal
A megyei közgyűlés
55/2007. (III. 30.) sz. határozata
az Országos Területrendezési Terv módosító javaslatának véleményezéséről

A közgyűlés:
1.

a területileg érintett önkormányzatoknak az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszterhez címzett
felterjesztését támogatja, s felkéri elnökét annak aláírására;
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2.

egyetért az OTrT módosításához megfogalmazott szakmai véleményezéssel;

3.

felkéri elnökét, hogy országgyűlési képviselői minőségében az OTrT parlamenti vitája és szavazása során
minden szakmai és politikai lehetőséggel élve érje el, hogy az OTrT, az MTrT, valamint a
településrendezési tervek szintjén legyen lehetőség a felszíni bányanyitás korlátozására, és támogassa a
megújuló energiák hasznosítását.

Felelős:
Határidő:

a közgyűlés elnöke
azonnal
A megyei közgyűlés
56/2007. (III. 30.) sz. határozata
a kistelepülési rendezési tervek támogatására a korábbi években megítélt, de eddig
le nem hívott keretösszegek felülvizsgálatáról

A közgyűlés:
a.) a kistelepülési rendezési tervek támogatására korábban megítélt, de fel nem használt ígérvényeket - az
előterjesztésben felsorolt önkormányzatok tekintetében - törli;
b.) az előterjesztés 2. sz. táblázatában felsorolt településeket nyilatkozattételre szólítja fel a lehívás
elmaradásának indoklására, a továbbra is jogos igények időbeli ütemezésével;
c.) a törölt tételek felhasználásáról a beérkezett válaszok feldolgozását követően dönt;
d.) a Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem megrendezéséhez a 2007. évi költségvetésben biztosított 500.000,Ft összegű előirányzatot további 500.000,- Ft-tal növeli az e határozat a.) pontjában törölt tételek terhére.
Felelős:
Határidő:

a közgyűlés elnöke
azonnal, illetve a c.) pontra 2007. április 30.
A megyei közgyűlés
57/2007. (III. 30.) sz. határozata
a Vas Megyei Illetékhivatal megszűnésével kapcsolatos vagyoni kérdések rendezéséről

A közgyűlés: tekintettel arra, hogy 2006. évi LXI. Törvény 249.§-a szerint az illetékhivatalok megszűntek és
feladataik ellátását 2007. január 1-jétől az APEH Regionális Igazgatóságai veszik át,
1.

értékesíti az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Központi Hivatal részére az Illetékhivatal használatában
lévő HSU-196 frsz-ú Opel Astra személygépkocsit bruttó 1.527.000 Ft, az ISD-599 frsz-ú Daewoo Kalos
személygépkocsit 1.362.000 Ft, a mellékelt ingóvagyon adásvételi szerződés szerinti ingóságokat összesen
4.887.549 Ft eladási áron;

2.

térítésmentesen átadja az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Központi Hivatal részére a Vas Megyei
Illetékhivatal használatában lévő többi ingóvagyont, a Suzuki gépkocsi és a postázó gép kivételével a
mellékelt megállapodás szerint;

3.

az APEH-nak átadásra nem kerülő eszközöket (GYD-289 frsz-ú Suzuki gépkocsi, postázó és bérmentesítő
gép) a Vas Megyei Közgyűlés Ellátó Szervezete vagyonkezelésébe adja;

4.

felhatalmazza elnökét a mellékelt adásvételi és térítésmentes átadásról szóló szerződések aláírására.

Felelős:
Határidő:

a közgyűlés elnöke
azonnal, illetve folyamatos.
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A megyei közgyűlés
58/2007. (III. 30.) sz. határozata
a Kőszeg 1824/1 hrsz-ú turistaszálló megnevezésű ingatlan ingyenes használati jogának lemondásáról
A közgyűlés:
1.

a kőszegi Jurisics várban lévő Kőszeg 1824/1 helyrajzi számú turistaszálló megnevezésű, a Magyar Állam
tulajdonát képező ingatlannak a Vas Megyei Önkormányzatot illető ingyenes használat jogáról lemond;

2.

ezzel a döntésével elősegíti az ingatlannak Kőszeg Város Önkormányzata vagyonkezelésébe kerülését.

Felelős:
Határidő:

a közgyűlés elnöke (az értesítésért)
azonnal

A megyei közgyűlés
59/2007. (III. 30.) sz. határozata
hozzájárulás vezeték szolgalmi jog alapításához Kőszegpaty 190 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan
A közgyűlés:
1.

hozzájárul a Kőszegpaty 190 hrsz-ú, természetben Kőszegpaty, Kossuth u. 5. sz. alatti ingatlan 2-3 m2
nagyságú területére vonatkozóan – a Vasi Full-Táv Kft. részére – vezetékjog ellenérték nélküli, ingyenes
alapításához, és a vezetékjognak az ingatlan- nyilvántartásban történő bejegyzéséhez, azzal a kikötéssel,
hogy a kivitelező biztosítsa az intézmény későbbiekben történő ingyenes rácsatlakozási lehetőségét;

2.

felkéri elnökét a tulajdonosi hozzájárulási nyilatkozat, és a vezetékjog alapításáról szóló szerződés
aláírására.

Felelős:
Határidő:

a közgyűlés elnöke
azonnal

A megyei közgyűlés
60/2007. (III. 30.) sz. határozata
a sajtoskáli Községi Önkormányzat szennyvízátemelő építésével kapcsolatos kérésének elutasításáról
A közgyűlés:
1.

nem járul hozzá a kistérségi szennyvízcsatorna hálózat sajtoskáli 3.sz. szennyvíz átemelőjének a Vas
Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona területén történő megépítéséhez, a Vas Megyei Önkormányzat
tulajdonában lévő Sajtoskál 1 hrsz-ú ingatlan megosztásához;

2.

felkéri elnökét, hogy fenti döntésről tájékoztassa Sajtoskál Község Önkormányzatának polgármesterét.

Felelős:
Határidő:

a közgyűlés elnöke (az értesítésért)
azonnal

A megyei közgyűlés
61/2007. (III. 30.) sz. határozata
Horvátzsidány, Kiszsidány, Ólmod, Peresznye községek által fenntartott oktatási intézmény, valamint a
sitkei Általános Művelődési Központ Általános Iskolájának átszervezéséhez szakvélemény kiadásáról
A közgyűlés megállapítja, hogy:
a)

a fenntartó önkormányzatoknak az a szándéka, hogy a Horvátzsidány, Kiszsidány, Ólmod, Peresznye
községek által fenntartott Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Horvátzsidányi Általános Iskolája a
Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Béri Balogh Ádám, illetve
Bersek József Iskola tagintézménye legyen, az alsó tagozat továbbra is Horvátzsidányban működjön, a
nemzetiségi nyelvoktatás pedig a közeljövőben is biztosított legyen a nyolc évfolyamon, illetve hogy a
horvátzsidányi és peresznyei óvodákat közös igazgatás alá vonják a fent említett kistérségi társulás keretein
belül, akkor nem ellentétes Vas megye közoktatás - fejlesztési tervével, ha a döntéshozók tiszteletben tartják
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annak kitételét, miszerint az intézményfenntartó önkormányzatok együttműködésének alapelvei fejezetben
foglaltak alapján kiemelt cél” az együttműködés a nemzetiségi oktatás biztosítására”;
b) Sitke Község Önkormányzatának a fenntartásában működő Sitkei Általános Iskola megszüntetésére irányuló
szándéka és az általános iskolai nevelés-oktatás feladatának Sárvár Város Önkormányzatával kötendő
megállapodás alapján a sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskolában, illetve a Nádasdy Tamás Általános
Iskolában történő ellátása 2007/2008. tanévtől a megyei közoktatás –fejlesztési tervvel nem ellentétes.
Felelős:
Határidő:

a közgyűlés elnöke (az értesítésért)
azonnal
A megyei közgyűlés
66/2007. (III. 30.) sz. határozata
felhatalmazás a velemi Avar Szálló értékesítésével kapcsolatos előszerződés aláírására

A közgyűlés felhatalmazza elnökét, a velemi Avar Szálló értékesítésével kapcsolatos előszerződés aláírására, s a
végleges szerződés-tervezet közgyűlés elé terjesztésére.
Felelős:
Határidő:

a közgyűlés elnöke
2007. április 10., illetve 2007. április 27.

KÖZLEMÉNYEK
A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS VAS MEGYEI HELYZETE
Változások az ÁNTSZ szervezeténél
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről
szóló 362/2006. (XII.28.) Korm. rendelet 2007. január 01-jével megszüntette az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi szolgálat megyei intézeteit, és létrehozta a regionális intézeteket azzal, hogy a megyei intézetek
általános jogutódjaként a regionális intézeteket jelölte meg.
Országosan 2007. január 01-től első fokon 81 kistérségi, másodfokon 7 regionális intézet látja el a feladatokat.
Az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézetéhez Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye tartozik. A régió
központját Győrben hozták létre, de a két másik megyében is működik regionális telephely.
Az Egészségügyi Minisztérium 7/2005. (III.24.) számú határozata módosította a városi intézetek illetékességi
területét. Az ezt követő intézkedések során 2005. június 01-től az Vas megyében az eddigi 5 helyett 3 önálló
városi intézet (Szombathelyen, Sárváron, Körmenden) és 2 ügyfélszolgálati iroda (Kőszegen és Celldömölkön)
működik.
2007. január 01-től az ÁNTSZ Városi Intézetei változatlanul működnek tovább, csupán elnevezésük változott
városi intézetről kistérségi intézetre.
Megyénkben is sor került intézetünk laboratóriumainak „kiszervezésére” 2004. decemberében. A szükséges
hatósági laboratóriumi vizsgálatokat az ÁNTSZ korszerűsített Veszprémi és Győri regionális laboratóriumai
végzik.
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvényben, az
egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvényben, az Állami népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII.28.)
Korm. rendeletben és a végrehajtásukra kiadott külön jogszabályokban foglalt népegészségügyi célok
megvalósítása érdekében tevékenykedik.
Ellátja a közegészségügy(környezet- és településegészségügy, élelmezés- és táplálkozásegészségügy,
sugáregészségügy, kémiai biztonság) a járványügy, az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és
egészségmegőrzés), továbbá az egészségügyi, gyógyszerügyi igazgatás és koordináció, szakmai felügyelet és
egészségügyi hatósági tevékenység területén hozzá telepített feladatokat és hatásköröket.
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2007. január 01-től nem csak az ÁNTSZ struktúrája változott meg de feladataink is módosultak.
A 362/2006. (XII.28.) Korm. rendelet 21.§. (5) bekezdése értelmében a munkaegészségügyi feladatokat 2007-től
az Országos Munkaügyi és Munkavédelmi Főfelügyelőség (OMMF) látja el.
Szakmai feladataink ellátásában az év során további változások várhatók.
A 2243/2006. (XII.23.) Kormány határozat az egységes élelmiszer-biztonsági szervezet létrehozásáról, az
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területi intézeteinek élelmiszer-ellenőrzési feladatait, és az
ezeket a feladatokat ellátó egységeket, illetve a köztisztviselőket megyei szinten megnevezett hatóságok
formájában a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerveiben vonja össze, 2007. július 01-jével.
Intézeteink elérhetősége:
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Nyugat-dunántúli Regionális Intézete
9024 Győr, Jósika u. 16. 9002 Győr, Pf.: 66.
Tel.:+36 (96) 418-044, Telefax: +36 (96) 418-068
email: titkarsag@gyor.antsz.hu
Vezetője: Dr. Kvarda Attila regionális tisztifőorvos
Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 24.
Telefon: 92/312-162
FAX:
92/318-443
I. Helyettese: Dr. Kozáry Judit mb. helyettes regionális tisztifőorvos
Székhelye: 9700 Szombathely, Sugár út 9.
Telefon: 94/506-315
FAX:
94/506-335
II. Helyettese: Dr. Paller Judit mb. helyettes regionális tisztifőorvos
Székhelye: 9024 Győr, Jósika u. 16.
Telefon: 96/418-044
FAX:
96/418-068
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Szombathelyi, Csepregi, Kőszegi Kistérségi Intézete
9700 Szombathely, Sugár út 9.
Tel.: 94/506-300
Fax: 94/506-332
E-mail: titkarsag.szhely@vas.antsz.hu
Vezetője: Dr. Stánitz Éva mb. kistérségi tiszti főorvos
Titkárság: 94/506-303
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Körmendi, Őriszentpéteri, Szentgotthárdi, Vasvári Kistérségi Intézete
9900 Körmend, Szabadság tér 4.
Tel.: 94/594-282
Fax: 94/594-286
E-mail: titkarsag.kormend@vas.antsz.hu
Vezetője: Dr. Szücs László mb. kistérségi tiszti főorvos
Titkárság: 94/594-283
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
ÁNTSZ Sárvári, Celldömölki Kistérségi Intézete
9600 Sárvár, Ady E. u. 1.
Tel: 95/320-277
Fax: 95/321-405
E-mail titkarsag.sarvar@vas.antsz.hu
Vezetője: Dr. Kovács Gyöngyi mb. kistérségi tiszti főorvos
Titkárság: 95/320-277
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Vas megye népegészségügyi helyzete
A megye népegészségügyi helyzetét a lakosság egészségi állapotának és az egészségi állapotot befolyásoló
tényezőknek az elemzésével mutatjuk be. Elemzésünk általunk meghatározott szempontok szerint, az ÁNTSZ
tevékenységének a tükrében készült.
Vas megye lakosságának egészségi állapota
Demográfia
Vas megye lakossága 2006. január 1-én 264.361 fő, a megyeszékhelyen 79.926 fő volt. Az élveszületések száma
alig tér el az előző évitől (2228), a halálozásoké (3645) kedvezőtlenebb. Az évközepi lakosságszám 1980 óta
folyamatosan csökken. A megye népességének csaknem egyharmada lakik a megyeszékhelyen, és szintén
egyharmada 1.000 lakosúnál kisebb településeken (1. táblázat).
1. táblázat: Települések száma népességszám szerint Vas megyében, 2006.
Megye

Települések száma

Vas

- 1999

2000-9999

10000 -

Összesen

201

10

5

216

A születéskor várható átlagos élettartam 2005-ben férfiaknál 68,88, nőknél 77,32 év volt (2. táblázat). Ez
gyakorlatilag nem különbözik az országostól. Az 1985. évi adatokhoz hasonlítva férfiak esetében 2,7, nőknél 3,7
év növekedés állapítható meg.
2. táblázat: Születéskor várható átlagos élettartam alakulása Vas megyében, 2001-2005
Férfi

Nő

Megye
Vas

2001

2002

2003

2004

2005

2001

2002

2003

2004

2005

68,84

68,28

68,77

68,60

68,88

77,12

76,95

77,53

77,82

77,32

A megye népességét nem és életkor szerint a korfa mutatja (1., 2. ábra). 45 éves kortól női többlet látható a
férfiak számával szemben, amely a 60. életévtől kifejezetté válik, összefüggésben a férfiak rövidebb várható
átlagos élettartamával.
A megyében 1996 és 2006 között az élveszületések száma 1,4‰-kel, míg a halálozások száma 0,7‰-kel
csökkent. Ez az eltérő mértékű csökkenés is hozzájárult ahhoz, hogy az országoshoz hasonlóan Vas megye
demográfiai helyzetét is negatív előjelű természetes szaporodás, azaz fogyás jellemzi. 2005-ben az ezer lakosra
jutó élveszületések száma 8,4, míg a halálozásoké 13,8 volt. A csecsemőhalandóság mértéke 5,39 ezrelék,
ami az országos átlaghoz (6,2 ‰) képest kedvező.
A megyében 1996-tól folyamatosan emelkedik az öregedési index, ez azt jelenti, hogy a 65 év feletti lakosság
aránya növekszik a 14 év alattiakéhoz képest. Ez a folyamat leginkább az 500 lélekszám alatti településeket
érinti mindkét nemnél.
A nőknél az összes településnagyság kategóriában jelentősen magasabb indexszámokat találunk, ami a férfiak
alacsonyabb átlagos élettartamával is magyarázható (3. táblázat).
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3. táblázat: 15 év alatti és 65 év feletti lakosság %-os aránya Vas megyében, 2001 és 2006 január 1-jén
Férfi
Nő
Év

2001
2006

15 év alatti
lakosság
száma
aránya
21252
16,50
19729

15,52

65 év feletti
lakosság
száma
aránya
15171
11,78
15343

12,07

15 év alatti
lakosság
száma
aránya
20245
14,60
18958

13,81

65 év feletti
lakosság
száma
aránya
25952
18,72
26549

19,34

Halálozás
A 2005. évi haláloki struktúrát vizsgálva a vezető helyet mindkét nemnél a keringési betegségek foglalják el (44
ill.56%). Ezt követi a daganatos betegségek által okozott halálozás (27 és 21%). Mindkét nemnél az
emésztőrendszer betegségei kerültek a harmadik helyre (8 és 5%) ezt a mortalitás külső okai (7 ill. 5%) és végül
a légzőrendszeri betegségek (6 ill. 3%) követik. (3.4. ábra).
A halálozási mutatókat 1985-2005-ig vizsgáltuk Vas megye, a Nyugat-Dunántúli régió és Magyarország
viszonylatában a 0-X évesek körében. Az összehasonlíthatóság érdekében standard halálozási arányt (SHA)
használtunk 100.000 főre vonatkoztatva.
A keringési rendszer betegségei által okozott halálozás a vizsgált években mindkét nemnél jelentősen csökkent.
Nőknél az elmúlt években a csökkenés nem volt olyan látványos, de a trend változatlan, és 2005-ben a mutató
alacsonyabb szintet tükrözött az országosnál, és a régiósnál is. A férfiak SHA-ja még mindig jóval meghaladja a
nőkét (5. ábra).
A daganatos betegségek okozta halálozás tekintetében Vas megyében férfiaknál megállapítható, hogy 1985-től
1999-ig a trend emelkedő volt, majd néhány évi csökkenés után 2004-ben ismét növekedés látszik, meghaladva a
régiós adatokat. 2005-ben ugyan csökkent a standardizált halálozás az előző évihez képest, de meghaladja a
régiós és országos értékeket. Nőknél 2004-ig stagnál a mutató értéke, 2005-ben ugyanúgy, mint a régiós és
országos adatoknál egy kiugrás észlelhető (6. ábra).
Az emésztőrendszeri betegségek tekintetében férfiaknál 1985 és 2000 között a folyamatos emelkedés
eredményeként jelentősen megnőtt a halálozási arány. 2001 óta minimálisan visszaesett a mutató, de még jóval
meghaladja az 1985-ös értéket.
Nők körében az utóbbi évben kis mértékű csökkenés tapasztalható, 2004 és 2005-ben a Vas megyei halálozás
kedvezőbb volt az országosnál, de a régiósnál nem (7. ábra).
Míg az elmúlt évtizedekben a külső okokra visszavezethető halálozás mindkét nem esetében mind országosan,
mind regionálisan határozottan lecsökkent, addig a Vas megyében élő férfiaknál 2004-ben és 2005-ben
magasabb volt ez a mutató az 1985. évinél, és így megyénk e tekintetben túllépte a régiós átlagot.
A női lakosság esetében a Vas megyei SHA a régiós és országos értékeket is meghaladta 2005-ben. A 2000-ig
csökkenést mutató trend az utóbbi években már nem érvényesül egyértelműen. A férfiak halálozási mutatója
több mint háromszorosa a nőkének (8. ábra).
A légzőrendszer betegségei okozta halálozás 1985 óta meglehetősen változatos képet mutat. Férfiak esetében
egyértelműen megfigyelhető a lassú csökkenés többszöri kiugrással, 1996-tól többlethalálozás mutatkozik a
régiós és az országos átlaghoz képest és nő az SHA.
Nőknél az 1999-2000 évi kiugrás után jelentős csökkenés tapasztalható. Az utolsó évben az értékek az országos
alattiak (9. ábra).
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Morbiditás
A háziorvosoknál nyilvántartott gondozott betegek száma (1000 főre számítva) 2005 évben a megyében, (az
OSAP jelentés szerint) a következő:
¾ A 0-18 évesek körében kiemelkedő az asthma (33,7) és a deformáló hátgerinc elváltozások (10,2)
előfordulása.
¾ Az összes lakosságban (0-X éves) a magasvérnyomás betegség (209,9) a leggyakoribb, ezt az
szívkoszorúér betegségei (ISZB) (67,4), majd a cukorbetegség (diabetes)
(59,0), és a
csigolyabántalmak (40,9) követik.
¾ A munkaképes korcsoportban (19-64 év) is ezek fordulnak elő a legnagyobb gyakorisággal
(magasvérnyomás betegség 175,9, cukorbetegség 48, csigolyabántalmak 38, ISZB 37 fordul elő 1000
főre számítva) (5. táblázat).
¾ A 65 év felettieknél kiemelkedik a magasvérnyomás betegség (600) és az ISZB (276).
2. táblázat: A háziorvosi szolgálathoz bejelentkezettek betegségei 1000 főre, 2005-ben (OSAP)
Megbetegedés
BNO-10
Korcsoport
0-18
Magasvérnyomás betegségek

I10-I15

Szívkoszorúér betegségek
(ISZB)
Agyérbetegségek
Cukorbetegség (diabetes)

E10-E14

Idült alsólégúti betegségek közül

J40-J44

Asthma

19-64

Összesen

175,9

609,2

209,9

I20-I25

37,2

275,6

67,4

I60-I69

11,7

95,1

22,5

48,0

175,4

59,0

11,2

56,2

16,1

14,7

22,6

19,7

J45

2,1

65-X

1,8
33,7

Gyomor-nyombél fekély

K25-K28

19,6

37,7

18,6

Máj betegségei

K70-K77

14,2

21,2

12,5

Rosszindulatú daganatok

C00-C97

18,9

81,3

25,1

Pajzsmirigy rendellenességei

E00-E07

20,0

40,1

19,2

Csigolyabántalmak

M45-M49

38,2

103,2

40,9

Csontsűrűség és csontszerkezet
rendellenességei
Deformáló hátgerincelváltozások

M80-M85

14,6

100,3

25,2

6,5

15,9

8,7

M40-M43

0,6

10,2

Forrás: KSH
A Nemzeti Rákregiszter adatai szerint Vas megyében 2006-ban a férfi lakosság körében 856, a nőknél 845 új
rosszindulatú daganatos beteget vettek nyilvántartásba. Ez az előző évi megbetegedésekhez képest férfiaknál
kismértékű csökkenést, nőknél emelkedést jelez.
Az új esetek között férfiak esetében leggyakoribb a légcső, hörgő, tüdő (159 eset), majd a vastagbél és végbél
rosszindulatú daganata (133).
Az ajak, szájüreg, garat, a gyomor és a prosztata rosszindulatú daganatai a 2005 évihez képest nagyjából
megegyező esetszámmal fordulnak elő.
Nőknél leggyakoribb az emlő rosszindulatú daganata (170 eset). Ezután a vastagbél, végbél (93 eset) és a légcső,
hörgő, tüdő (63) rosszindulatú daganata következik az új esetek sorában.
Méhnyakrákot 2004-ben 13-at, 2005-ben 19-t, 2006-ban 17-t diagnosztizáltak.
Az új rosszindulatú daganatos megbetegedések száma mind a nőknél, mind a férfiaknál az 50 év feletti
korosztályban kezd el intenzívebben emelkedni (6. táblázat).
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3. táblázat: 2006-ban (vagy a legutolsó elérhető adatok alapján) nyilvántartásba vett új rosszindulatú
daganatos betegek száma nem és korcsoport szerint Vas megyében
Megbetegedés
BNO-10
Férfi
Nő
Korcsoport
0-19

20-64

65-X

Együtt

0-19

20-64

65-X

Együtt

Ajak, szájüreg, garat,
rosszindulatú daganata
Légcső, hörgő, tüdő
rosszindulatú daganata
Gyomor rosszindulatú
daganata
Vastagbél, végbél
rosszindulatú daganata
Emlő rosszindulatú
daganata
Méhnyak rosszindulatú
daganata
Prosztata rosszindulatú
daganata

C00-C14

0

32

13

45

0

4

2

6

C33-C34

0

85

74

159

0

34

29

63

C16

0

20

26

46

0

8

18

26

C18-C20

0

47

86

133

0

32

61

93

C50

-

-

-

-

0

108

62

170

C53

-

-

-

-

0

14

3

17

C61

0

10

38

48

-

-

-

-

Összes rosszindulatú
daganat

C00-C97

7

409

440

856

6

404

435

845

1. ábra: Vas megye népességének korösszetétele 2002. január 1-jén
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Forrás: KSH
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2. ábra: Vas megye népességének korösszetétele 2006. január 1-jén
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Forrás: KSH

3. ábra: Haláloki struktúra Vas megyében, 0-X éves férfiak, 2005.
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4. ábra: Haláloki struktúra Vas megyében, 0-X éves nők, 2005.
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Forrás: KSH, Vas megyei statisztikai évkönyv
Légzőrendszer
Keringési
betegségei
rendszer
3,3%
betegségei
56,1%

5. ábra: A keringési rendszer betegségei (BNO-10: I00-I99) okozta halálozás Vas megyében, NyugatDunántúli régióban és Magyarországon, 1985-2005.
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6. ábra: A daganatos betegségek (BNO-10: C00-D48) okozta halálozás Vas megyében, Nyugat-Dunántúli
régióban és Magyarországon, 1985-2005.
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Forrás: IMEA, OEK
7. ábra: Az emésztőrendszer betegségei (BNO-10: K00-K93) okozta halálozás Vas megyében, NyugatDunántúli régióban és Magyarországon, 1985-2005.
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8. ábra: Morbiditás és mortalitás külső okai miatti halálozás Vas megyében, Nyugat-Dunántúli régióban
és Magyarországon, 1985-2005.

megye

régió

Magyarország

200

Férfiak

Standardizált halálozás 100 000 főre

180
160
140
120
100

Nők

80
60
40
20

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1995

1990

1985

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1995

1990

1985

0

Forrás: IMEA, OEK

9. ábra: A légzőrendszer betegségei (BNO-10: J00-J99) okozta halálozás Vas megyében, Nyugat-Dunántúli
régióban és Magyarországon, 1985-2005.
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Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők (2002-2006)
Település-és környezet-egészségügy
A közüzemi ivóvízszolgáltatás a megye minden településén elérhető, a lakosság 99,8 %-a hozzájut bekapcsolt
lakás, kerti csap vagy közkifolyó útján.
A szolgáltatás zavartalan volt, árvíz, belvíz a vízmű kutakat, műtárgyakat 2006. ban sem érintette.
A zömmel rétegvízre telepített kutakból táplált hálózatok vízminősége a hatósági és önellenőrző bakteriológiai,
kémiai és biológiai laboratóriumi vizsgálatok alapján összességében biztonságos, jónak ítélhető.
Soron kívüli fertőtlenítést, mosatást mindössze évi 3-6 esetben rendeltünk el, többnyire több mintavételi ponton
tapasztalt és/vagy jelentősebb mértékű kifogásoltság miatt. Szórványos kifogásoltságnál a szolgáltatók megfelelő
hozzáállására tekintettel a telefonjelzést követő átirati intézkedések is elegendők voltak. A rendszeresen
végzett/végeztetett és a hatósághoz megküldött önellenőrző vizsgálatok eredményei nyomán intézkedni
gyakorlatilag nem kellett, mivel szükség esetén a szolgáltatók saját hatáskörben már megtették a vízminőség
javító intézkedéseket. Folyamatos biztonsági klórozás egy esetben vált indokolttá a beavatkozások ellenére
visszatérően kifogásolt eredmények miatt.
Kémiai kifogásolásra a rétegvizek összetételi tulajdonságai adtak okot.
Az országos vízminőség javító program keretében – az EU - csatlakozással szigorodott kémiai határértékek miatt
– megyénk számos településén is szükséges az arzén, ammónium, vas és mangán tartalom csökkentése. Ennek
érdekében több vízmű elvi engedélyezési tervei már elkészültek. A vonatkozó Kormányrendelet újabb
felülvizsgálatához javaslatainkat, kiegészítéseinket megtettük.
Vízművíz okozta megbetegedésről nem szereztünk tudomást.
Egyedi, talajvizes kút vizének felhasználása okozott tavaly- hosszú évek óta nem tapasztaltmethaemoglobinémiás megbetegedést. A közműellátást a családi házban felújítás miatt kikapcsolták, és az 5
hetes csecsemő teáját, tápszerét –szakember tanácsának kikérése nélkül - a saját kút magas nitrát tartalmú
vizéből készítették.
A megye medencés fürdői a gyógy-és termálvizek, az idegenforgalom lehetőségeinek kiaknázása céljából
döntően a pályázati lehetőségek, de részben a vonatkozó jogszabály vízforgatásra vonatkozó előírásai
következtében is látványosan megújultak, új fürdők létesültek, illetve számos kereskedelmi szálláshelyen létesült
wellness szolgáltatás.
A tavalyi szezonban a 129 kisebb-nagyobb nyilvántartott medence 75,2 %-a rendelkezett vízforgatóval.
A 2006. évi rekonstrukciókat követően (szombathelyi termálfürdő, Borgáta) az üzemelő 32 töltő-ürítő medence
közül mindössze 4 olyan volt, amely - OTH felmentés hiányában - csak az év végéig üzemelhetett. (Közülük a
szentgotthárdi strand 2 medencéjét az átadás alatti fürdőkomplexum egyértelműen kiváltja, Mesteriben a
gyógyvízzé minősítés birtokában felmentési kérelem valószínűsíthető, a borgátai pancsoló medence forgatása
megoldható.)
A rájuk 2005-től vonatkozó külön rendeleti előírások betartását többször, célzottan ellenőriztük, a vízminőség a
kis leterhelés és folyamatos pótvíz adagolás következtében elfogadható volt.
A visszaforgatásos medencék bakteriológiai, kémiai vízminősége többnyire kedvezően alakult. A felmentéssel
rendelkező, 34 oC feletti, gyógy-és termálvizes töltő-ürítő ülőmedencék vizének bakteriológiai kifogásoltsága
azonban rendre magas, jó kiképzésük és akár fokozott vízpótlásuk ellenére is. Az okok feltárására irányuló
vizsgálatok alapján a medencék takarítása, fertőtlenítése megfelelő, a kifogásolást a zsúfoltság és elsősorban a
fürdőkultúra hiányosságai okozzák.
Engedély, üzemeltetési szabályzat nélküli üzemeltetés a kereskedelmi szálláshelyek medencéinél még mindig
előfordul, ilyen esetben a használat határozati megtiltására és szabálysértési eljárás lefolytatására került sor.
A megye 6 korábban kijelölt természetes fürdőhelyének rendszeres vízvizsgálata valamennyi szezonban
megtörtént. Az uniós elvárások és értelmezések időközben mintegy felülírták a vonatkozó Kormányrendelet
előírásait, részben könnyítve, részben nehezítve az üzemeltetők monitoring vizsgálati kötelezettségeit, módosítva
a vizsgálati mintaszámot, a felmentési lehetőséget.
Összességében a kis látogatottságú fürdőhelyek vízminősége megfelelően alakult a periódus alatt. Nem
megfelelő eredmények csak elvétve fordultak elő, fürdési tilalom elrendelésére nem volt szükség. A higiénés,
fürdőkultúrás feltételek változó színvonalúak, átirati intézkedésre helyenként és időnként szükség volt az
elfogadhatóság érdekében.
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A csatornázott települések száma 5 év alatt közel 50 %-kal emelkedett, jelenleg 89 településen üzemel a
rendszer. A működő kommunális szennyvíztisztítók száma is folyamatosan nő. A közműolló lassú záródását
jelzi a bekapcsolt lakások arányának változása is: adataink szerint jelenleg a lakásállomány 65,8 %-a
csatornahálózatra kötött.
Az elvezetett kommunális szennyvizet teljes egészében tisztítják, valamennyi telepen biológiai tisztító működik.
A fertőtlenítésre kötelezett tisztítók száma nem változott: a keletkező szennyvíz tulajdonságai, a befogadó
használata, a befogadóba vezetés módja, környezete stb. alapján 16 tisztítóra van előírva időszakos vagy
folyamatos fertőtlenítés.. A fertőtlenítés hatásfoka –elsősorban az intézményi tisztítók esetén – nem egyszer
elégtelen.
Szennyvíztisztítókkal kapcsolatban potenciális járványveszély (kijutott, felhalmozott szennyvíziszap, bekerítetlen
telep fedetlen, félig telt, nem működőképes műtárgyakkal stb.) illetve a dolgozók nem megfelelő
munkaegészségügyi körülményei, kockázatbecslés hiánya miatt kellett többször határozatban intézkedni.
Csatornázatlan településeken az illegális szennyvízkifolyások, elhelyezések gyakori panaszok forrásai. Ezekben
az esetekben az önkormányzatok általában annak ellenére is a szakhatóságok intézkedését várják, hogy a
tényleges intézkedési hatáskör a jegyzőé.
A levegőszennyezettség mérésével, elsődleges értékelésével kapcsolatos feladatok 2002. óta nem tartoznak
hatáskörünkbe. A Környezetvédelmi Felügyelőség is Szombathelyen és Kőszegen működtet
levegőszennyezettség mérőpontokat, ezek száma 2004-ben csökkent. Határérték túllépés NO2 vonatkozásában a
szombathelyi, Vörösmarty utcai mérőpontra jellemző, amely egyértelműen a közlekedés légszennyező hatásának
következménye.
Epidemiológiai vizsgálataink eredményei, a szentgotthárdi kistérség légzőszervi halálozási
adatainak
ismeretében, valamint a Szentgotthárd melletti osztrák-magyar ipari park területén tervezett osztrák
hulladékégetőre tekintettel előzetes egyeztetések után kezdeményeztük a környezetvédelmi hatóságnál
légszennyezettségi mérőpont kijelölését a területen.
Vép külterületére tervezett szalmatüzelésű erőmű, környezeti hatásvizsgálati eljárásában részletes
légszennyezettségi, terjedési számításokat, környezet-egészségügyi hatásvizsgálatot tartunk szükségesnek
A települési szilárd hulladékok gyűjtésében, elhelyezésében alapvető változás, hogy 2004-től a szervezett
hulladékszállításba minden település be van kapcsolva, illetve már csak 5, az előírásoknak megfelelően
kialakított regionális hulladéklerakó üzemel. A műkötetés azonban esetenként határozati intézkedést indokolt.
A felhagyott szeméttelepek rekultivációja lassú, nem egyszer illegális lerakóként „működnek” tovább. A bomló,
szerves hulladékok szállítási gyakorisága, az ezt meghatározó önkormányzati rendeletek számos kistelepülésen
nem felelnek meg az EüM rendelet előírásának (amely minimálisan heti gyakoriságot szab meg), illetve a
háztartások mintegy 10 %-a és tapasztalataink szerint a vállalkozások jelentős része nem veszi igénybe a
kötelező hulladékszállítást. Ezek a tényezők az illegális lerakás, a lakótelken való hulladékfelhalmozás irányába
hatnak. Felszámolásuk érdekében – potenciális járványveszély miatt - számos határozati intézkedésre, nem
teljesítés miatt eljárási bírságok sorozataira került sor. A megszüntetés azonban elsődlegesen ebben az esetben
sem a közegészségügyi hatóság feladata és hatásköre.
A megyében lendületesen fejlődött és kedvező lakossági fogadtatásra talált a szelektív hulladékgyűjtés. A
veszélyes hulladékot is átvevő hulladékudvarok száma azonban kevés, mindössze 4 működik. Így a legtöbb
esetben még lehetőség sincs arra, hogy a lakossági veszélyes hulladékok ne a kommunális hulladékba vagy még
rosszabb esetben illegális lerakásra kerüljenek.
A csatornázatlan területek közműpótlóinak tartalma jelenleg még jelentős részben a talajvédelem nélküli 6 régi
leürítő telepre kerül.
Számuk folyamatosan csökkent, többek között a közegészségügyi feltételek
biztosíthatóságának hiánya miatt. Felhagyásuk határideje ez év október vége.
Veszélyes hulladékok szállításával, kezelésével számos engedélyezett vállalkozás foglalkozik. Környezetegészségügyi szempontból a szombathelyi veszélyeshulladék-égető emelhető ki, amely füstgáztisztítóval,
kibocsátásmérő műszerekkel felszerelt. Határérték túllépés a mérési eredmények alapján nem történt. A
telephelyen tervezett új elektronikai hulladékégető
környezeti hatásvizsgálati eljárásában alapállapot
felméréseket, környezet-egészségügyi hatásvizsgálatot írtunk elő.
Élelmezés-és táplálkozás-egészségügy
Az élelmezési egységek száma - az időszakban megváltozott nyilvántartási elvek és rendszer mellett - 3700-4000
között mozgott. 2006. végén 3800 egység szerepelt nyilvántartásainkban. A létesítés és megszűnés valamennyi
tevékenységcsoportban folyamatos volt, a tendencia azonban ténylegesen csökkenő. A nagyságrendjében,
élelmiszerbiztonsági kockázatában jelentős beruházások száma összességében nem nagy, elsősorban az
idegenforgalomhoz köthető.
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Az élelmiszeripari egységek élelmiszer-biztonsági, élelmiszer-higiéniai ellenőrzése időközben kikerült
Szolgálatunk hatásköréből.
A jelenleg hatáskörünkbe tartozó kereskedelmi, vendéglátó és közétkeztetési egységek közegészségügyi,
élelmiszer-biztonsági helyzetére továbbra is a nagyfokú változatosság jellemző.
Általános tapasztalat, hogy a tárgyi feltételekben, műszaki adottságokban - egyes előírások szigorodása, a magas
higiéniai színvonalú berendezések elterjedése, a piacon maradás igénye, a HACCP rendszer (az élelmiszerek
biztonsága szempontjából lényeges veszélyeket meghatározó, értékelő, szabályozó belső ellenőrzési rendszer)
kötelezővé válása következtében - valamennyi egységcsoportban tovább javult a helyzet. Az egységek tényleges
higiénés színvonalát meghatározó szemlélet, a tudatosság azonban csak ritkán éri el az élelmiszerbiztonság
szempontjából kívánatos szintet.
Jellemző, hogy (többszöri határidő módosítást követően) az EU-csatlakozástól kötelező HACCP rendszert ugyan
az utóbbi 2 évben a vizsgált egységek 96- 97 %-ában alkalmazzák valamilyen szinten, tényleges hatása az
élelmiszerbiztonságra ritkán érzékelhető. Többségükre a kiépítés hibái, az adaptálatlanság, a kényszerből történő
látszatműködtetés jellemző és nem az élelmiszerbiztonság megteremtésének igénye. A tulajdonosok, vezetők
jelentős része még mindig nincs tudatában az élelmiszer-szakma veszélyeinek, az előállítók-forgalmazók
elsődleges felelősségének.
A kereskedelmi egységekben az adottságok a multinacionális üzletláncokban többnyire kedvezőbbek, de a
konkurencia miatt a hazai láncok, magánegységek egyre nagyobb része is megfelelő feltételeket teremt.
Folyamatosan csökken a kistelepülési, alapfeltételekkel is alig rendelkező vegyesboltok száma. Az évek óta
jellemző leggyakoribb szabálytalanságok – lejárt termékek forgalmazása, közvetlen fogyasztásra kerülő áruk
kézzel adagolása, szakosítás, hűtés hibái, pékáru értékesítés anomáliái – azonban üzemeltetőtől, üzlet-és
településmérettől függetlenül megfigyelhetők. A mozgóárusítás terjedése, szélesedő profilja a nehezen
ellenőrizhető tevékenységek körét bővíti, de elsősorban a konkurencia panaszbejelentéseit vonja maga után.
A vendéglátás az egységek tevékenységi körét, kockázatát, higiénés helyzetét tekintve is a szélsőségek területe.
Élelmiszerbiztonsági szempontból meghatározó tényező a tulajdonos, vezető személye, szemlélete, amely az
alkalmazottak kiválasztásában, tevékenységében is döntő. A szakképzetlen, ill. higiéniai kérdésekben teljesen
tájékozatlan dolgozók alapképzése a fluktuáció miatt gyakorlatilag kivitelezhetetlen. A tárgyi feltételek
hiányosságai (állag, helyiségek kapcsolata stb.) már többnyire csak a kistelepülések régi egységeire vannak
befolyással.
A megbízhatóan üzemelő, vagy legalább javításra törekvő vállalkozások száma továbbra is lassan növekszik, de
változatlanul jelentős a szabálytalanságok halmazát visszatérően elkövető vendéglátóhelyek száma is. Ez utóbbit
tükrözik a bírságolások adatai is.
A nyersanyagok nyomon követhetőségének szúrópróbaszerű vizsgálatai során kirívó szabálytalansággal,
mulasztással nem találkoztunk, a termékek eredetéről a vállalkozások bizonylattal rendelkeztek.
A közétkeztetésben változatlanul a gyermek-és diákétkeztetés dominál. Az egységek működési feltételei itt is
javultak, az élelmezésvezetők, dolgozók higiénés ismeretei is folyamatosan bővülnek a tanfolyamok, vizsgák,
továbbképzések eredményeként. Egyértelműen pozitívum, hogy ebben az egységcsoportban találkozunk a
legnagyobb felelősségérzettel, a legjobb szemlélettel.
A gazdasági érdekek diktálta racionalizálás (üzemeltetésbe adás, összevonások, főzőkonyhák tálalókonyhává
alakítása, személyzetcsökkentés) az utóbbi években is meghatározó volt.
A nagy étkeztető vállalkozások térnyerésével több, mint 17 ezer gyermek és felnőtt közétkeztetése alapvetően
kiszámítható és megfelelő módon történik. Működésük kétségtelen előnye a szervezettség és mindenekelőtt a
szakmai tapasztalat és háttér. A gyermekétkeztetésben, a táplálkozás-egészségügyi követelményekben abszolút
járatlan vendéglátó vállalkozók által üzemeltetett konyhák száma szerencsére kevés. Ez annak is köszönhető,
hogy az önkormányzatok a tervezett bérbeadás előtt kikérik Szolgálatunk véleményét.
Az üzemeltetésre kiadott konyhák alapvető problémája részben a karbantartási-felújítási felelősségek és
kötelezettségek tisztázatlanságából adódik. A felek nem egyszer végsőkig halogatják a rájuk háruló munkálatok
elvégzését is. A gond – mindkét fél részéről – különösen a szerződés lejárta előtti időszakokra jellemző.
A kapacitások maximális kihasználása, a kiszállítások, a tálalókonyhák térnyerése, a személyzet csökkentése az
élelmiszer-biztonsági kockázatot egyértelműen növeli.
A szociális és egyéb felnőtt étkezők gyermekétkeztetési konyháról való ellátása pedig a korcsoportos
táplálkozási követelmények érvényesítését nehezíti, jellemző módon ezekben az esetekben a gyermekek
táplálkozás-egészségügyi érdeke sérül.
A közétkeztetési étrendértékelési vizsgálatok tapasztalatai évek óta hasonlóak. Az energia bevitel az esetek
jelentős részében, a zsír, koleszterin a fehérje és állati fehérje bevitel az esetek többségében meghaladja a
szükségletet. Ugyanakkor a szénhidrát ellátottság az elvárt szint alatt marad, és nem elegendő a gyümölcs-és
zöldségféle, burgonya felhasználása sem. A rendeletben foglaltakhoz képest más nyersanyagok felhasználása
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terén is jellemző ás általános az eltérés. A tej, tejtermék kevés, hal nincs vagy minimális, ugyanakkor jelentős a
túllépés főző-és kenőzsiradékból, húsból, húskészítményből.
Mindebben az étkezők, szülők, intézményvezetők hagyományokon alapuló elvárásai, a több korcsoport
kényszerű ellátása, a norma szűkössége, esetenként az élelmezésvezető tájékozatlansága egyaránt szerepet
játszik. Tartós eredményt változatlanul csak ritkán, ott tudunk elérni, ahol az élelmezésvezető mellett az
üzemeltető, fenntartó is partner a javításban.
Az iskolai büféprogram keretében tapasztalható előrelépés, de a korszerű választék igénylése, elfogadottsága
egyelőre korántsem kielégítő.
Az egészségesebb táplálkozás megvalósítása, a népbetegségek megelőzése érdekében a fenntartók, az oktatási
intézmények vezetőinek, dolgozóinak partnersége elengedhetetlen.
A korábbi években messze legrosszabb adottságú, csak szükségből eltűrt egészségügyi és szociális intézményi
konyhák többségében az elmúlt években teljes körű rekonstrukció, vagy érdemi felújítás történt. A tálalás,
kiszállítás higiénés körülményei is több helyen jelentősen korszerűsödtek, biztonságosabbá váltak. Az éthordós
szociális étkeztetés egyes higiénés problémái azonban az ellátás nélkülözhetetlensége miatt nehezen kezelhetők.
A kórházi betegélelmezés dietetikai alapfelmérése során megfelelő színvonalú és szervezettségű dietetikai
háttérrel és ellátatlan intézményrészleggel egyaránt találkoztunk.
A tudomásunkra jutó élelmiszer-fertőzések, élelmiszer-mérgezések száma alacsony, az utóbbi években 6-17
között mozgott. Túlnyomó többségük magánháztartásban fordult elő, közétkeztető - vendéglátó egységekből
mindössze évi 1-3 esemény indult ki. Az általános helyzet tehát a 2006-ban a séi cukrászműhelyből kiindult és
zömmel a szombathelyi szociális étkezőket érintő tömeges szalmonellózis ellenére is kedvezőnek minősíthető. A
szakmailag, járványügyileg és laboratóriumilag egyaránt igazolt, 418 személy megbetegedését, közülük 103 fő
kórházba kerülését és 4 beteg halálát okozó fertőzést számos szabálytalanság, mulasztás okozta, több lényeges
elemét azonban bizonyító erővel nem lehetett feltárni. A rendőrségi vizsgálat még folyamatban van.
Az 5 év megbetegedéseinek kiváltói egyébként szinte kizárólag saját szedésű, szabadon termő, vizsgálatlan
mérgező gombából háztartásban készített ételek és nem kellően hőkezelt tojást tartalmazó, szalmonellát
közvetítő ételek voltak. A lakossági megelőzés érdekében a média aktív közreműködése lenne szükséges.
A laboratóriumi vizsgálatok eredményei szintén elfogadhatóak: az 5 év alatt szúrópróbaszerűen (tehát nem
megbetegedések kivizsgálása kapcsán) vett megyei előállítású élelmiszer minták 0-4 %-a ellen merült fel csak
kifogás, és szalmonellát vagy más, élelmiszerben elfogadhatatlan kórokozót megyei előállítású termékből nem
mutatott ki a laboratóriumi vizsgálat. A kifogásolások oka elsősorban ún. szennyezésjelző baktériumok
határérték feletti száma volt. Élelmiszer eredetű megbetegedések kivizsgálása során vett mintákból összesen 3
eseménynél került sor szalmonella kimutatására.
Toxikológiai kifogás egy Vas megyei export-import Kft. által az országba behozott és általuk kicsomagolt
termékekkel szemben merült fel.
A tapasztalatainkról elmondottakat összegezve az élelmezés-egészségügyi helyzet ugyan számos kívánnivalót
hagy maga után, de az országos helyzethez viszonyítva nem minősíthető kedvezőtlennek. Javítására egyre
következetesebb intézkedésekkel, szankciókkal, a hatóságok közötti együttműködéssel törekedtünk. 2006-ban pl.
az ellenőrzött egységek mintegy felében került sor intézkedésre, közülük 370 esetben közigazgatási vagy
szabálysértési határozat kiadására, helyszíni bírság kiszabására. Tevékenység, működés felfüggesztésére,
korlátozására 10 esetben, termék zárolására, visszagyűjtetésére 3 esetben volt szükség. A kiszabott bírságok
együttes összege tavaly 10 710 eFt volt.
Munkaegészségügy
Ellenőrzés: A tisztiorvosi szolgálat által nyilvántartott egységek (gazdasági szervezetek) száma 1537-ről 2006.ra közel kétszeresére növekedett. Az iparágak vizsgálatát a munkatervi feladatok határozták meg egy-egy évben,
így például 2004.-ben a legmagasabb ellenőrzöttség fa-, fémfeldolgozás, bútorgyártás, gépjárműjavítás,
fogyasztási cikkek kiskereskedelme; 2006.-ban állattenyésztés, fémfeldolgozás, textilgyártás területén történt. Az
1 felügyelőre számított egység ellenőrzésszám/leterheltség növekedett: 125-ről 144,87-re.
Munkaegészségügyi helyzet: Az iparágakat tekintve előre lépés történt a bőrkikészítés, gumitermékek-,
műanyagtermékek gyártása, villamos gép-, készülék gyártás és a nyersanyag visszanyerése hulladékból
ágazatcsoportokban. A papíripari termék gyártása ágazatokban a zajexponáltak számának csökkenése miatt,
továbbá fémfeldolgozási termék gyártása területén, pedig a rákkeltő anyag felhasználásának megszüntetése miatt
változott kedvezően a helyzet. Pozitív változást tapasztaltunk a növénytermelésben, kertészetben, ahol pályázati
pénzforrásokból fejlesztések valósultak meg. Rossz munkahigiénés helyzetet találtunk az építőipar
egységeiben, a textil ruházatgyártás ágazatban.
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Fokozott expozíciók /jelző esemény előfordulása: E célra kimunkált vizsgálatokkal a foglalkozási
megbetegedés előtti elváltozások felfedezhetők, a betegség kialakulása elkerülhető. Megyénkben a jelzett
időszakban csak zajjal kapcsolatos esetek fordultak elő, évenként változó – 4-9 eset számban, a következő
iparágakban: építőipar, közúti járműgyártás, bútorgyártás, gép-, berendezés gyártása, híradástechnikai termékek
gyártása, selyemszövés, erdőgazdálkodás. Kedvező tendencia, hogy csak jelző események fordulnak elő, és
elvétve nem kártalanítandó zaj okozta halláskárosodás!
Igazolt foglalkozási megbetegedések
2003: egészségügyi intézményben – foglalkozással kapcsolatban keletkezett tbc (2)
gyógyszergyárban – vegyi anyagok által okozott bőrgyulladás (5),
2004. vegyi anyagok által okozott bőrgyulladás - felsőruházat gyártása (1)
vegyi anyagok által okozott bőrgyulladás – gyógyszergyártás(1)
2005. fertőző hasmenés – szociális ellátás (6);
fertőző májgyulladás (B típus) - fekvőbeteg ellátás (1)
2006. „papagáj kór” – baromfitenyésztés
Leggyakoribb a megbetegedések között a nem kártalanítandó zaj okozta halláskárosodás, melynek összes
esetszáma 7, érintett iparágak: gép-, berendezés gyártása; selyemszövés, építőipar, közúti járműgyártás;
Hatósági munka, következmények: Az ellenőrzött egységekben 2006-ban 38,3%-ban került sor a
munkaegészségügyi követelmények hatósági kikényszerítésére, megvalósítására. Ez részben a jogkövető
magatartás romlásából, részben az I. fokú hatóság aktivitásának növekedésével hozható összefüggésbe. Az
utóellenőrzések maradéktalanul megtörténtek, jelezve a munkahelyek színvonalának javulását egészségügyi
szempontból.
Kémiai Biztonság
Megelőző tevékenység: e szakterületen tevékenységünk a veszélyes anyag okozta megbetegedések elkerülését
célozza meg. Munkánk mennyiségében (beleértve a nyilvántartásba vételt is) jelentős, évente változó
esetszámban (841-1672) került sor.
Ellenőrzés: Megyénkben a veszélyes anyaggal, készítménnyel tevékenységet végzők regisztrált száma 5 év alatt
4706-ról közel 2-szeresére növekedett. Rákkeltő anyagokkal végzett tevékenységet a faipar, bútorgyártás,
galvanizálás, járműjavítás, üzemanyag kis és nagykereskedelem, továbbá labor munkák területén ellenőriztük.
Összességében a korábbi évekhez viszonyítva a kémiai biztonság helyzete jelenleg jó, az 5 év alatt javuló
tendenciát tapasztaltunk.
Megyei szinten a rákkeltő anyaggal tevékenységet végző gazdasági szervezetek száma 72 és 81 között változott,
2006.-ban ez 75 volt. A rákkeltő anyagok hatásának kitett munkavállalói létszám az év végén 525 fő (439 fő
férfi/86 fő nő).
Megyénkben vizsgálataink szerint: az azo-színezékekre, valamint a cement és cementtartalmú készítményekre
vonatkozó korlátozó rendelkezések betartottak. A textiliparban használt festékek nem tartalmaznak káros azokészítményeket. A cement, cementtartalmú termék csomagolása, szavatossága ellen kifogás nem merült fel.
Korlátozás alá tartozó azbeszt cement termékek árusítása nem történt megyénkben.
Gyermek biztos zár tekintetében 1 esetben nem volt a veszélyes anyag csomagolása zárral ellátott, és egy esetben
nem volt a zár megfelelő.
Ugyanakkor a forgalmazók több mint felénél a biztonsági adatlapok, termék feliratozás nem felelt meg a
jogszabályi előírásoknak.
A társhatóságokkal közösen végzett „Zöld kommandó” akció ellenőrzésbe vont egységeknél a veszélyes
anyagokkal, veszélyes készítményekkel végzett tevékenység területén nagyobb hiányosságot nem tapasztaltunk.
Eredmények:
A hatósági munka következtében a munkavállalók kémiai biztonsági helyzetének javulása
Munkahelyi levegő vizsgálatok elvégeztetése
Rákkeltő besorolású anyag kiváltása
Előbbre lépés szükséges a következő kérdésekben:
kockázatbecslés jelentős része munkabiztonsági szempontból készül.
A munkakörnyezeti és biológiai monitor teljessé tétele szükséges az érintett ágazatokban.
Tájékozatlanságból adódó kötelezettségszegés megváltoztatása, jogkövető magatartás alakítása
Import termékek megfelelő címkézésének elérése
Mérgezési esetek bejelentési fegyelmének javítása
Biztonsági adatlapok rendszeresítése a gazdasági szervezeteknél
Járványügy
Vas megye járványügyi helyzete az országoshoz hasonlóan kedvező.
A gyorsreagálás, a fokozott odafigyelés, a járványügyi éberség azonban elengedhetetlen ahhoz, hogy kedvező
helyzetünket megőrizzük.
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A külföldi utazások növekedésével nőtt a behurcolás veszélye, új kórokozók jelentek meg, (pld.: SARS), régi,
már legyőzöttnek hitt kórokozók újra problémát jelentenek (TBC, influenza), számolnunk kell a bioterrorizmus
veszélyével.
Vas megyében 2006-ban előzetes adatok alapján 4768 fertőzőbeteg bejelentés történt, szemben a 2005. évi
4227-tel, ami 13%-os emelkedést jelent. Ebben az évben is a Bárányhimlő (az összes bejelentés 33%-a),
valamint az Enteritis infectiosa (fertőző bélrendszeri gyulladás)(az összes bejelentés 21%-a) bejelentések száma
volt a legtöbb. A Campylobacteriosis, Salmonellosis, Scarlatina (vörheny) és vírusos gastroenteritis bejelentések
száma volt még számottevő.
2006-ban több közösségi járvány zajlott a megyében, melyből két bakteriális, kilenc az országban cirkuláló
calicivírus következtében zajlott. A járványok kapcsán a megyében 820 fő érintettségéről van tudomásunk.
Kiemelendő a szociális étkeztetettek közt zajló salmonella járvány.
2006-ban az elmúlt évihez hasonlóan 6 fertőzőbeteg halálozás történt, melyből 5 a séi cukrászüzemből kiinduló
salmonella járvány következtében történő halálozás volt, egy beteg gennyes agyhártyagyulladás
következményeként hunyt el.
A védőoltással megelőzhető betegségek esetében a kötelező gyermekkori oltások teljesítése 98-100%-os, igen
jónak mondható. Ennek köszönhető, hogy a torokgyík (Diphteria), (szamárköhögés) Pertussis, Tetanus,
járványos gyermekbénulás és kanyaró nem, mumpsz és rózsahimlő pedig nagyon kis számban fordult elő az
elmúlt öt évben.
A térítésmentes oltások közül az influenza elleni oltóanyag sajnos nem kellő mértékben került felhasználásra az
elmúlt években. A lakosság rendelkezésére álló 33.000 adag oltóanyagból 26.000 oltóanyagot igényelt a
lakosság ebben a szezonban.
2006-ban az influenza pandémiára, valamint a madárinfluenzára való felkészülés jegyében a megyében
Koordinációs Bizottság alakult, melyben a társszakmák képviselői vettek részt havonkénti ülésezéssel,
megtárgyalva a szakmákra háruló feladatokat.
TBC
Vas megyében 2004. évben a tuberculosisban megbetegedettek száma jelentősen megemelkedett. Az incidencia:
25,2 százezrelék lett. Az emelkedést a megyén belül, elsősorban Szombathelyen regisztrálták.
Az országos minta alapján néhány összehasonlítást tettünk a saját anyagban szereplő dokumentumokkal. A
végső következtetés: bár szignifikáns incidencia emelkedés történt Vas megyében tbc betegség vonatkozásában,
továbbra is elegendő a kiemelt figyelemmel kísért rizikó csoportokba tartozók, és exponált közösségben élők
rendszeres szűrése. Azt kiterjeszteni a teljes lakosság vonatkozásában nem szükséges.
2005.-ben és 2006-ban az összesítések szerint a megyei incidencia, 14,3 valamint 15 százezrelékes volt, mely
országos összehasonlításban kedvező.
Az elmúlt években 2 fő AIDS beteg bejelentése történt, egy 2004-ben és egy 2005-ben. Jelenleg a nyilvántartott
HIV pozitív személyek száma 13 fő megyénkben.
A HIV/AIDS szűrés és tanácsadás 2005 decemberétől működik négy, szakirányú tanfolyamot végzett,
vizsgázott személy közreműködésével.
A tanácsadás-szűrés heti 1 alkalommal 2 órában történik az ÁNTSZ orvosi rendelőjében, melyben a
tanácsadáshoz is megpróbáltunk megfelelő körülményeket kialakítani.
A nemzetközi utakkal kapcsolatos tanácsadás és védőoltások heti egy alkalommal történnek az Intézet
orvosi rendelőjében. A rendelési időket a helyi médiában közzétettük.
Egészségügyi igazgatás
Az egészségügyi ellátás helyzete Vas megyében
A Vas megyei egészségügyi ellátás az országos átlagnak megfelelő mind a járó-, mind a fekvőbeteg ellátás
tekintetében.
Az alapellátást 151 háziorvosi (felnőtt: 84, vegyes 64) praxis és
42 gyermek háziorvosi praxis
61 fogorvosi praxis biztosítja.
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Szakellátás
A járóbeteg szakellátást 2 önálló és 3 kórházhoz integrált rendelőintézet biztosítja.
magánpraxis)
Az össz. járóbeteg óraszám 20.000 óra/hét.

(+

Fekvőbeteg ellátás:
1 megyei kórház: Markusovszky Kórház, Szombathely
3 városi mátrix kórház: Sárvár, Körmend, Celldömölk
1 szakkórház: Szentgotthárd
A 2002-2006. években végzett jelentősebb feladatok, tevékenységek:
Az egészségügyi igazgatási munkát az elmúlt években meghatározta és jelentősen megnehezítette az
engedélyezési eljárást meghatározó jogszabály többszöri megváltozása. Az új rendeletek alapján változott a
hatáskör és az illetékesség, emiatt kb 400 iratanyag ismételt mozgatására került sor a megyei és a városi
intézetek között.
A szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003(X.20) ESZCSM rendelet megjelenését követően a 2003-2004.
évben valamennyi egészségügyi szolgáltató működési engedélye cserére került.
2005.-ben a gyógyászati segédeszköz forgalmazás ANTSZ engedélykötelessé vált, ami közel 100 szolgáltató
helyszíni ellenőrzését, és új működési engedély kiadását jelentette.
Áttekintettük és aktualizáltattuk az intézmények katasztrófavédelmi tervét, felmértük a kórházak kritikus
infrastruktúrális helyzetét ( víz-, gáz-, áramellátás, fűtés,élelmezés).
Elkészítettük a Megyei Egészségügyi Intézkedési Tervet, ami az inlfuenza, madárinfluenza estére is tartalmaz
megfelelő terveket. Együttműködtünk a Megyei Védelmi Bizottsággal.
Az öt év alatt véleményeztünk 130 db kapacitásmódosítási pályázatot,
pályázatot, valamint 66 egyéb pályázatot.
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címzett és céltámogatási

Az ANTSZ folyamatosan végezte a szolgáltatók engedélyezését, ellenőrzését, és a szakfőorvosokkal karöltve a
szakmai felügyeletét.
2002-2006. közötti időszakban a megye egészségügyi ellátásában az alábbi jelentősebb változások
történtek:
2003. jan. 1.-től a szombathelyi, és városkörnyéki felnőtt-, és gyermekügyelet működtetését átvette az Országos
Mentő Szolgálat az új, Sugár úti telephelyén.
2003.-ban Celldömölkön megszervezték a központi háziorvosi ügyeletet.
2004. július 1.-től a körmendi Dr. Batthyány Strattmann László Kórház az önkormányzattal feladatátadási
szerződést kötött, és Egészségügyi Szolgáltató Kft-vé alakult.
2005.-ben átadták az Őrségi Kistérségben a mentőállomást, ezzel a megye egész területén megvalósult, hogy a
beteg 15 percen belül segítséghez juthasson.
2005. dec. 31.-én a megye egész területén megszűnt a háziorvosi ellátásban az un. készenléti rendszer, és a
megye valamennyi lakosának sürgősségi ellátását központi ügyeleteken biztosítják.
2005.nyarán a Kőszegi Rendelőintézet működtetését a Dr. Batthyány Strattmann László Kórház Kft vette át.
Az elmúlt években a Markusovszky Kórház több kórházi osztályát korszerűsítette ( urologia, baleseti sebészet,
tüdősebészet, idegsebészet, tüdőgyógyászaton új bronchológiai labor )
felújította a septicus műtőt, korszerűsítette a sürgősségi műtő klimarendszerét, elindította a haemodinamikai
laboratórium tevékenységét, jelentősen javultak az onkoradiologiai betegellátás feltételei, és hamarosan átadásra
kerül az új Sürgősségi Tömb.
2006. év végén a megye fekvőbeteg ellátó intézményei közül
a Markusovszky Kórház Infectologiai
Osztályának, valamint a Sárvári Önkormányzati Kórház fekvőbeteg ellátó tevékenységének van ideiglenes
működési engedélye.
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Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a városi, ill kistérségi intézetekkel, önkormányzatokkal, egészségügyi
intézményekkel, felhívtuk figyelmüket a jogszabályi változásokra és az esetleges teendőkre. Valamennyi
intézménnyel napi, jó munkakapcsolatot sikerült kialakítani.
Ápolás szakfelügyelet
Az ÁNTSZ vezető ápolói az ápolás - gondozás helyzetét, az egészségügyi szociális ellátás területén is felügyelik.
A vizsgált időszakban több kiemelt célvizsgálat történt a fekvő és járóbetegellátó intézményekben.
A vizsgálatok kiterjedtek: – az ápolási dokumentáció vezetésére, tartalmára, ellenőrzöttségére, a
létszámhelyzetre –a szakképesítésre, a munkaköri leírások szabályozottságára, a gyógyszerelés gyakorlatára, a
decubitus ellátásra, az ellátás során az ápoló által végzett infúziós és transzfúziós tevékenység gyakorlatára, a
betegjogokra, a betegazonosító használatának vizsgálatára.
Megvizsgáltuk a működés, ellátás kritikus kockázati (veszély) forrásait, valamint azok kontrolláltságát,
szabályozottságát.
A szakfelügyeleti vizsgálatok célja volt annak megállapítása, hogy az ápolás szervezettsége, gyakorlata,
szabályozottsága, minőségbiztosítási rendszere hogyan segíti az ápolás minőségének javítását.
A szakfelügyeleti ellenőrzések az alapellátást nyújtó egészségügyi szolgálatokban a felnőtt és gyermek
háziorvosi, foglalkozás-egészségügyi és fogorvosi alapellátásra terjedtek ki. Ellenőrzésre kerültek az otthoni
szakápolási szolgálatok és a hospice ellátás is, valamint a szociális intézményekben folyó ápolási tevékenység.
Összefoglaló értékelés:
A szakfelügyeleti ellenőrzés során a leggyakoribb hiányosságok a betegdokumentációval kapcsolatosak, de
előfordult a szakképzett ápoló hiánya, illetve ápolási eszköz hiány is. A feltárt hiányosságok megszüntetésére, a
vizsgálatok során lefolytatott konzultációk alapján az intézmények ápolás vezetése egy sor nagyon fontos
intézkedést kezdeményezett. Bár az intézkedések hatása a vizsgált időszak utáni időben jelentkezett az utó
ellenőrzések során tapasztalható volt a változás.
Az ápolási tevékenység minőségének javítása érdekében megtett szabályozottság összességében jó.
A fekvőbeteg ellátó intézményekben minőségügyi rendszer működik, amely az ápolást jól szabályozza.
Az ápolás hatékonysága, eredményessége, minősége pozitív irányban mozdult el. Folyamatosak a
továbbképzések az ápolás valamennyi területén.
Az alapellátásban stabil a létszám helyzet.
Az otthoni szakápolás-hospice ellátás beépült a megye egészségügyi ellátásába.
A szociális ellátás területén javítani kell a környezeti-tárgyi feltételeket, valamint a létszám helyzeten.
Az ápolás szakfelügyelet szakfelügyeleti tevékenységével segítette az ápolás ellátás feladatait.
Gyógyszerellátás felügyelete
A gyógyszerellátás felügyeletének irányítása a megyei tisztifőgyógyszerész feladata. Egészségügyi igazgatási és
szakfelügyeleti tevékenységünk egymástól elválaszthatatlan.
2006-ban megyénkben 40 közforgalmú gyógyszertár működött. Elhelyezkedésük az Őrség és Szentgotthárd
környékének kivételével egyenletes. Az aprófalvas jellegből adódóan biztosítani kell a kisebb települések
ellátását is.
Jelenleg 18 fiókgyógyszertár és 23 orvosi kézigyógyszertár működik, így a kis falvakban élők is lakóhelyükhöz
közelebb juthatnak gyógyszerhez.
Öt intézeti gyógyszertár biztosítja a kórházak gyógyszerellátását.Szombathelyen és Körmenden az intézeti
gyógyszertár a fekvőbetegellátáson kívül közvetlen lakossági gyógyszerellátást is folytat.
Az idei évben új helyre költözik a sárvári intézeti gyógyszertár és folyik a jogszabályok által előírt közvetlen
betegellátást is biztosító részleg kialakítása.
Az orvosi ügyelethez rendelt gyógyszertári ügyelet biztosítja a megyében a megfelelő és jogszerű
gyógyszerellátást. Állandó gyógyszertári ügyelet öt városban van. Készenlét és ügyeleti szolgálat váltakozva öt
településen biztosítja a környék gyógyszerellátását.
A gyógyszertárakon (közforgalmú, intézeti, fiók, orvosi, kézigyógyszertár) kívül a szociális otthonokban és a
kórházi osztályokon is szakmai ellenőrzést végeztünk.
Megyénkben a szakmai ellenőrzések során gyógyszertárainkban a magisztrális gyógyszerekből mintát veszünk.
A mintavételezett készítmények vizsgálatát saját laboratóriumunkban végezzük.
2006-ban a Markusovszky Kórház Intézeti gyógyszertárának új speciális tevékenységet engedélyeztünk, a
citosztatikus keverékinfúzió előállítást. A módszertani levél (OGYI-P-64-2004.) előírásai szerint kialakított
részen a szakmai a munkavédelmi előírásoknak megfelelően állítják elő a citosztatikus keverékinfúziókat. Ez
szakmai, és biztonsági szempontból is nagy előrelépést jelentett.

2007. MÁRCIUS 30.

255

A veszélyes hulladékok elhelyezésével kapcsolatos gondok megoldódtak. (Életbe lépett a 20/2005. (VI.10.) Eü.
M. rendelet a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről).
A kábítószerellenőrzést folyamatosan végezzük, visszaélést nem tapasztaltunk.
Megyénkben a Diabetes Prevenciós Programban kilenc gyógyszertár vesz részt.
Minden gyógyszertárat ellenőriztünk, megállapításunk szerint a munkát a protokoll szerint végzik.
Rendszeres kapcsolatot tartunk a Vas Megyei Rendőrfőkapitányság Igazgatásrendészeti Osztályával, a Megyei
Egészségbiztosítási Pénztárral. A kapcsolattartás a gyógyszerellátás biztonságát szolgálja.
Védőnői szakfelügyelet
Az ÁNTSZ kistérségi vezető védőnője látja el illetékességi területén a védőnői tevékenység szakmai
felügyeletét.
A védőnő tevékenysége az egészségügyi alapellátáson kívül érinti a szociális alapellátás, a gyermekvédelem, az
oktatási intézmények valamint a civil – karitatív szféra prevenciós területeit is.
A védőnők területi elv alapján, országos lefedettséggel, államilag finanszírozott térítésmentes ellátást nyújtanak
A mai átalakuló egészségügyben módosultak a védőnői ellátás súlypontjai, de a védőnői ellátás lényege
(prevenció) nem változott.
2005. évben a védőnői szolgálat a vonatkozó jogszabályok alapján átszervezésre került.
A területi védőnői ellátás rendszerébe tartozók korcsoportja a rendelet értelmében a következő módon változott:
¾ Korábban a körzeti védőnői gondozáshoz a várandós anyák ellátása mellett a 0-16 éves korúak korcsoportja
tartozott.
¾ A jelenlegi jogszabály szerint a területi védőnői gondozás körébe a várandós anyák,
a 0-6 éves és a 7-18 éves oktatási intézménybe nem járó gyermekek ellátása tartozik.
¾ A 7-18 éves korúak védőnői ellátása az oktatási intézmények keretein belül valósul meg.
Személyi feltételek
Vas megye területén a Védőnői Szolgálat struktúrája az alábbi módon változott:
Átszervezés előtt: 142 körzeti és 17 főállású iskola-védőnői állás volt.
Átszervezés után 123 területi és 25 főállású iskola védőnői státusz kialakítására került sor (11 státusz szűnt meg).
Az önkormányzatok a létszámleépítést üres állások megszűntetésével és nyugdíjazással oldották meg.
2006. évi adatok alapján Vas megyében 121 területi és 26 főállású iskola védőnő dolgozik.
A városokban az átszervezés során az új körzetek a rendeletben előírt maximum létszámok alapján kerültek
kialakításra (250 fő), a magas gondozotti létszám különösen helyettesítések esetén jelent gondot.
Vas megye településszerkezetéből adódóan nagyobb problémát jelent az alacsony gondozotti létszám. Az
aprófalvas településeken egy védőnő 3-, 4-, 5 települést is ellát. A földrajzi adottságok, a helyi közlekedési
viszonyok azonban nem teszik lehetővé az ellátandó területek, települések számának korlátok nélküli növelését.
További jellemző, hogy itt általában nem biztosított a gyermek háziorvosi ellátás, ezért a védőnő jelenléte
kiemelt jelentőségű.
Az esélyegyenlőség megteremtésének alapfeltétele a folyamatos védőnői ellátás biztosítása.
Működési feltételek, a védőnői tanácsadók helyzete:
Vas megyében a védőnői szolgálatok 87, 7%-a rendelkezik végleges működési engedéllyel.
A tanácsadók kialakítására vonatkozó rendeletben foglaltakat legkésőbb 2007. december 31-től alkalmazni kell.
Az önálló védőnői tanácsadók száma, aránya 2002-2006 között lényegesen nem változott (2006. év tanácsadók
összes száma 188, ebből 71 az önálló védőnői tanácsadó 38%), ez az arány különösen rossz az országos
adatokhoz viszonyítva is (2005. év 60%).
A szakfelügyeleti tapasztalatok alapján megállapítható, hogy az önkormányzatok rendkívül keveset költenek a
tanácsadók korszerűsítésére, új eszközök beszerzésére.
A területi védőnői ellátás a 49/2004 ESzCsM rendeletben előírt, és az érvényes szakmai szabályok, módszertani
útmutatókban meghatározott feladatok teljesítésével történt.
A védőnői munkában a várandós anyák gondozása és a 0-6 éves korúak ellátása mellett jelentős szerepet kapott
az egészségfejlesztő tevékenység, a népegészségügyi feladatok ellátása a területen és az oktatási intézményekben
egyaránt.
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A területi védőnők a szakmai rendeletben előírtaknak megfelelően heti 2-2 óra önálló védőnői tanácsadást
tartanak. Az önálló védőnői tanácsadáson megjelentek száma évről-évre emelkedik (7. sz. melléklet).
Iskola-védőnői tevékenység
A 2005. évben történt átszervezés következtében az általános és középiskolák ellátását a városokban zömmel
főállású iskolavédőnők (26 fő) végzik, a községekben továbbra is megmaradt a vegyes ellátás.
A kis létszámú vidéki iskolák jelentős részében nincs iskolaorvosi rendelő, a védőnői önálló szűrések végzésére
és személyes tanácsadásra, beszélgetésre alkalmas iskolai szoba, telefon használata sem megoldott.
A főállású iskola védőnői rendszer kialakításával javult az oktatási intézményeken belül a védőnő – pedagógus
együttműködés, az iskolai egészségfejlesztés minősége.
Az iskola-egészségügyi team és az oktatási intézmény által végzett egészségfejlesztési tevékenység
összehangolása érdekében bevezetésre került az egyeztetett iskola-egészségügyi munkaterv, amelynek
hangsúlyos része az egészségfejlesztési terv.
Vas megyében a Népegészségügyi Program megvalósításában a védőnők szerepvállalása kiemelkedő és
széleskörű.
¾ Anyatejjel táplált csecsemők arányának javítása, a hat hónapos korig kizárólagosan szoptatottak
aránya Vas megyében, 2005-ben 41, 5% és 2006-ban 43, 7%)
¾ Az V. osztályos tanulók részére egyeztetett munkaterv alapján táplálkozási ismeretek oktatása
valamennyi általános iskolában.
¾ VI. osztályos tanulók részére minden általános iskolában a dohányzást megelőző program
munkaterv szerinti megvalósítása egészségfejlesztés keretében.
¾ A védőnők szervezésében, közreműködésében rendszeresen működő csoportfoglalkozások pl.:
csecsemőúszás, szoptatást támogató anyacsoport, szülésre, szülői szerepre felkészítő tanfolyam,
Baba-mama Klub.
Összegezve:
Vas megye területén a lakosság részére a védőnői ellátás biztosított.
2005-ben a szakmai rendeletben foglaltak alapján a védőnői szolgálat szükségszerű átszervezése megvalósult.
Az egészségfejlesztés, egészségnevelés fokozott érvényesülése az iskola-védőnői munkában elkezdődött és
folytatódik.
Megváltozott a védőnői szolgálat finanszírozása, bevezetésre került a fejkvóta szerinti finanszírozás.
A védőnői munka végzése a szakmai szabályok betartásával történt.
A védőnők aktívan részt vettek a Népegészségügyi Program feladatainak végrehajtásában.
A védőnői szolgálat tevékenységében kiemelkedő szerepet tölt be az egészségfejlesztés.
A jövőre vonatkozóan alapvető fontosságú:
¾ Az egységes szakmai színvonalú védőnői ellátás biztosítása valamennyi gondozott számára, az egyenlő
hozzáférés esélyének biztosításával.
¾ Védőnői tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása a területi és az iskolai ellátás során.
Egészségfejlesztés
Célunk, hogy a lakosság életminősége az egészséges életmód, az egészséget védő, megőrző készségek, szokások
elsajátításával javuljon. Ennek érdekében fontosnak tartjuk a lakosság ösztönzését az egyéni és közösségi
szinten a pozitív egészségmagatartásra, az egészséget értékként kezelésre.
Felhívjuk a figyelmet az egészséget veszélyeztető kockázati tényezőkre és azok megelőzési lehetőségeire, a
célzott szűrővizsgálatokon való megjelenés fontosságára.
Egészségmagatartás
Testtömeg index
Az OLEF 2003 adatai alapján a régió lakosságának több mint fele a kívánatos testsúlyánál nehezebb. A férfiak
61%-a, a nők 43%-a túlsúlyos. Különösen aggasztó a középkorú és idős férfi lakosság helyzete, hiszen a
középkorú férfiak kétharmad része, az idősek 87%-a jelentős súlyfelesleggel küzd.
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Káros szenvedélyek
Dohányzás
Az Országos Lakossági Egészségfelmérés adatai alapján, 2003-ban régiónkban a nők 22%-a, a férfiak 31%-a
napi rendszerességgel dohányzott. A nők esetében ez a három évvel korábbi eredményekhez képest némi
emelkedést jelez. Mindkét nem tekintetében az országos átlag alatti a rendszeresen dohányzók aránya. Minden
ötödik férfi és közel minden tizedik nő legalább egy doboz cigarettát elszív naponta.
Felmérések szerint a dohányzó tizenévesek körében egyre magasabb a lányok aránya.
Alkoholfogyasztás
Régiónkban minden ötödik férfi nagyivó, ami az országos átlagnál némiképp kedvezőtlenebb helyzetet jelez.
Ugyanebben a kategóriában a nők helyzete kedvezőbb az országosnál. Mindkét nem esetében az életkor
emelkedésével nő a nagyivók aránya. Ez különösen az idős férfiaknál jelent problémát, közülük már minden
negyedik ebbe a kategóriába tartozik (OLEF 2003).
A Nyugat-Dunántúli Régió lakosai 2005-ben személyenként 20.812 Ft-ot költöttek szeszesitalra és dohányárura,
mely kb. 2076 Ft-tal marad el az országostól.
Vas megyében, 2006-ban összesen 68 balesetben játszott szerepet ittas személy, az előző évihez képest javulást
jelent (116), de még mindig több mint 2000-ben.
Étkezési szokások
A régióban az egy főre jutó évi gyümölcsfogyasztás 45,7 kg volt 2005-ben, hasonlóan az országos átlaghoz.
A zöldségfogyasztás egy főre jutó évi mértéke 60,0 kg volt az előző évihez (88,5 kg) képest csökkent, míg a
halfogyasztás az országban a legmagasabbak közt (2,1 kg) volt.
Anyatejes táplálás
Vas megyében 2005-ben a 2166 egy éves kor alatti gyermek közül a 0-3 hónaposok körében 1302 (60%), a 4-5
hónaposok körében 898 (41,5%) részesült kizárólag anyatejes táplálásban. A 6 hónap után is szopó csecsemők
száma 1144 (52,8%), egy éves kor után is anyatejes táplálásban részesült 598 gyermek (27,6%). A 0-3 hónapos
csecsemők közül mindössze 111-en (5,1%) kaptak kizárólag tápszert.
Az Egészségfejlesztési Osztály tevékenységét a szakmai irányító, segítő, koordináló munka jellemezte.
Szakmai, módszertani helyi programközpontként működve irányítottuk, segítettük és koordináltuk a városi
intézetek helyi közösségi színtereken megjelenő tevékenységét, programok, projektek kidolgozásában és
végrehajtásában vettünk részt.
Prioritásként kezeljük a közösségi színtérprogramok támogatását, a kidolgozásban való részvételt, hiszen ez a
közösségi probléma-kezelő módszer az érintettek aktív részvételére épülő, hatékony egészségfejlesztési
lehetőség.
A közösségi színtereket érintő, működő projektjeink:
• Táplálkozási program Gyermekbarát büfé projektje
• Óvodai egészségfejlesztés-Óvodai Műhelyfoglalkozások
• Óvodai Dohányzás Megelőzési Program helyi projektjei (OEFI program)
• Kortárssegítő - képzés
• Iskolai dohányzás megelőzési program
• Veszélyeztetett, hátrányos helyzetű gyermekek egészséges életmódra nevelése
• Egészséges Munkahely Hálózat építése
• Parlagfű mentesítési program közösségi színtér projektjei
• Megyei „Szív-program” közösségi színtér projektjei
Az előző évek gyakorlatához hasonlóan a munkatervi feladatok mellett kijelölt, delegált feladatokat is kaptunk
(HM nap, TESCO „Egészségsziget” akciónap, Gyermekbarát büfé program, Régionális Roma Egészségnapok,
Világnapi rendezvények, információs anyagok oktatási-nevelési intézményekbe juttatása, „Nők egészsége”„
tavaszi és a „Férfiak egészsége” őszi programsorozat, a Nemzeti Rákellenes programok, OEFI Munkahelyi
testsúlycsökkentő országos program megszervezése és végrehajtása, egészségkommunikációs kampányok).
Az egészségfejlesztési szakterület önálló költségvetéssel, helyi bevételi forrásokkal nem rendelkezik. A delegált
feladatokat központilag finanszírozták, saját programjainkat, projektjeinket saját erőből, önkormányzati, helyi
forrásokkal sikerült megvalósítani.
2006. évben régiós szervezésű esélyegyenlőségi projektet - ROMA Egészségnapok-első ízben bonyolítottunk le.
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Az osztály tevékenységében 2005-ben feladatbővülést jelentett az Országos Aerobiológiai Hálózat keretében
telepített pollencsapda üzemeltetése, a pollenadatok továbbítása az egészségügyi szolgáltatók, a társhatóságok, a
lakosság és a média felé. A pollenszezonban a csapda üzemelése és az adatok továbbítása folyamatosan történt
Népszerűnek bizonyult a dohányzás, alkoholfogyasztás, HIV/AIDS fertőzés, megelőzés, egészségmegőrző
táplálkozás témakörében a lakossági kiállítási - tájékoztató anyagunk, melyet vándorkiállításként működtetünk.
Az oktatási-nevelési intézményekben folyó egészségfejlesztési tevékenységet segítette a megye oktatási-nevelési
intézményeiben folyó egészségfejlesztési tevékenység felmérése; szakmai segédanyag kidolgozása az iskola
pedagógiai program egészségfejlesztési cselekvési programjának kialakításához; egészségfejlesztési szakmaimódszertani anyag összeállítása, mely egyéb szakmai-módszertani, információs anyagainkkal együtt 2006. évtől
web lapunkon, interneten is hozzáférhetővé váltak.
Gyermek és Ifjúság-egészségügyi feladatellátás területe
Kiemelt feladatunk volt az oktatási-nevelési intézményekben a közegészségügyi-járványügyi biztonság
megőrzése, a biztonságos tanulás feltételeiknek megteremtése.
Az adatgyűjtő - felmérő, helyzetértékelő tevékenységünk során évente felmérésre került egy-egy
egységtípus:2003-ban az ipari gyakorlóhelyeken szakképzésben résztvevő tanulók, valamint az általános és
középiskolai oktatásban résztvevők kémiai biztonsággal kapcsolatos tudásszintje; 2004-ben a megye óvodáinak
higiénés viszonyai, 2005-ben bölcsődéink és kollégiumaink higiénés helyzete, 2006-ban az általános és
középfokú oktatási intézmények utánkövetéses közegészségügyi vizsgálata.
Figyelemmel kísértük az új, módosuló feladatot, hatáskört megállapító jogszabályokat; a játszóterekre vonatkozó
EU szabványsorozat (MSZ EN 1176-os szabványsorozat) figyelembevételével végeztük játszótereink
ellenőrzését.
Egységtípusok jellemzése
Iskola előtti intézmények :
A kis létszámú óvodáink sorsa továbbra is bizonytalan, a gyermeklétszám folyamatos csökkenésével egyre több
a társulási formában működtetett intézmény. Az óvodák műszaki és higiénés állapota összességében megfelelő.
Az épületek állagában lényeges változás nem történt. Az önkormányzatok többsége a pénzügyi keret lehetőségei
szerint éves felújítási és karbantartási terv szerint végezteti el a munkálatokat.
Ok ta tá s i in té z mé n yek :
A kislétszámú őrségi iskolák fennmaradása továbbra is kérdéses. A pénzforrások szűkös volta miatt gondot
okoznak a nagyobb felújítások, csak a legszükségesebb karbantartásokat tudják elvégezni, melyekhez külső
pályázati lehetőségeket igyekeznek kihasználni.
Az általános-és középfokú oktatási intézmények 5 éves utánkövetéses közegészségügyi vizsgálata 2006 évben
lezárult.
Egységellenőrzéseink során fokozott figyelemmel kísértük az iskolai büfék és automaták árukínálatát, javasolva
az egészségesebb ételek és italok forgalmazását az OÉTI javaslatok figyelembevételével. Az automaták és büfék
választékában igyekeznek előtérbe helyezni az egészséges életmódot támogató élelmiszerek kínálatát. Vizsgáltuk
a közétkeztetésben a jódozott konyhasó használatát. Minden vizsgált egységünkben biztosított az ellátás, csak
jódozott konyhasót használnak
Az ellenőrzéseinkhez kapcsoltan az intézményekbe eljuttattuk a 7-14 évesekre vonatkozó korszerű táplálkozási
ajánlásokat. Tapasztalataink szerint az általános iskolások kb. 2/3-a veszi igénybe az iskolai étkeztetést, a
középiskolás tanulók alig 10 %-a.
Az iskolai épületek nagy része külső-belső felújítást igényel. A vizesblokkok, tornatermi öltözők állapota nem
kielégítő, a szerelvények elhasználódtak, cserére szorulnak.
Az utólag kialakított számítástechnikai tantermek elhelyezése és berendezése során a képernyős munkahelyekre
vonatkozó rendelet előírásait nem mindenütt tudták betartani.
Helyszíni szemléink során a közegészségügyi ellenőrzések mellett kiemelt figyelmet fordítottunk a
nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvényben foglaltak betartására. Jogellenes magatartást nem
tapasztaltunk, intézkedésre nem került sor.
Nyilvántartott játszótereink közül egyre több az EU szabványnak megfelelő játszótér.
Időszakos táboraink működése a vonatkozó rendeletek alapján engedélyeztük. Üzemelési, működési
körülményeiket folyamatosan ellenőriztük.
Szűrési Koordináció
A Nemzeti Népegészségügyi Program keretében 2002. februárban megkezdődött a szervezett lakossági
emlőszűrés, majd 2003. októberben bevezetésre került a szervezett méhnyakszűrés is. Osztályunk fő feladata a
szűrővizsgálatok folyamatosságának, minél magasabb részvételi arányának, valamint a protokollokban
lefektetett szakmai elvárások teljesítésének biztosítása. Összességében megállapíthatjuk, hogy a szűrővizsgálatok
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kezdetétől eltelt időszakban a szervezett szűrések Vas megye lakosságának körében ismertté és elfogadottá
váltak.
A mammográfiás szűrést a Vas Megyei Markusovszky Kórház Radiológiai Osztálya végzi. Emlőszűrésre a 4565 éves asszonyokat 2 évente hívjuk meg. Így 2002 és 2006 között összesen 81 561 meghívásra került sor, a
megjelentek száma 52 439 fő volt. A megjelenési arány átlagosan 64,5 %, mely messze meghaladja az országos
átlagot (37-42%). A végzett vizsgálatokkal 2002 és 2006 között összesen 312 emlőrákot fedeztek fel, melynek
58 % -a igen korai stádiumú volt. A szűréssel felfedezett esetek 84%-nál emlőmegtartó műtétet lehetett végezni.
A szervezett méhnyak-szűrést – melyre a 25-65 éves nőket hívjuk 3 évente- megyénkben 13 szakrendelés
folyamatosan végzi. A keneteket a Vas Megyei Markusovszky Kórház cytológiai laboratóriuma vizsgálja. A
szervezett méhnyak-szűrés látogatottsága országszerte messze elmarad az elvárttól. Azonban az átszűrtséget
pontosan nem ismerjük, mivel a magán orvosi rendelőkben végzett méhnyak-szűrést nem tudjuk regisztrálni.
2006 – ban a Liliom program észrevehetően emelte a megjelenési arányt a szűrésre meghívottak körében is.
2003. októbertől 2006.decemberig méhnyak-szűrésre 69676 nőt hívtunk meg, a megjelentek száma 5103 fő,
megjelenési arány 7,3 % (országos átlag 2-4%). Szövettani vizsgálattal 2 esetben jóindulatú elváltozást, 8 estben
rákmegelőző állapotot és egy betegnél kialakult méhnyak-rákot diagnosztizáltak.
A lakosságszűrések előkészítésében, szervezésében együttműködtünk az ÁNTSZ Városi Intézeteivel. A
háziorvosok a szűrések előtt és után tájékoztatást kaptak a meghívottakról, illetve a mammográfiás szűrés
eredményéről. A védőnők aktív szerepet vállaltak a Liliom program szervezésében, a szűrővizsgálatok
népszerűsítésében.
A helyi önkormányzatokkal nagyon jó együttműködés alakult ki, segítették a mammográfiás szűrés szervezését,
részt vettek a lakosság tájékoztatásában. Ezt az is bizonyítja, hogy a megjelenés azokon a településeken volt a
legmagasabb, ahol a helyi önkormányzat megszervezte a közös beutazást.
A megyében több civil szervezettel rendszeres kapcsolatot tartunk, részt vettünk rendezvényeiken, a civil
szervezetek pedig a lakosság tájékoztatásával, szóróanyagok, plakátok készítésével segítették munkánkat.
A szűrővizsgálatok szervezése mellett feladatunknak tekintettük az egészséges életmód, helyes táplálkozás
népszerűsítését, a dohányzás elleni küzdelmet. Részt vettünk minden olyan programban, amely a lakosság
egészségtudatos magatartását, daganatos betegségek megelőzését szolgálta.
Szombathely, 2007. március 09.
Dr. Kozáry Judit sk.
mb. helyettes regionális tisztifőorvos
VAS MEGYE GAZDASÁGÁNAK HELYZETE
A megye gazdasága a legfontosabb gazdasági mutatók alapján, régiós és országos összehasonlításban
értékelhető. Az alapul szolgáló statisztikai adatok, 2006. szeptember végéig állnak rendelkezésre, mely számok
tükrében elemezhetők a gazdasági folyamatok.
I./ 2006.I-III negyedév
Termelés alakulása
Ipar
A megyében telephellyel rendelkező, 4 főnél többet foglalkoztató ipari szervezetek az első kilenc hónapban
489,5 milliárd Ft termelési értéket állítottak elő, amely 9,4%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.
A nyári hónapokban némi visszaesés volt tapasztalható, amely alapvetően a szabadságolások miatti átmeneti
leállásokkal hozható összefüggésbe.
Magyarországon az I-III. negyedévben 10,4%-kal nőtt az ipar teljesítménye. A Nyugat-Dunántúlon az
ipari termelés 64%-át adó Győr-Moson-Sopronban nemcsak a regionális átlagot (7,5%), hanem az
országost meghaladó, 13%-os volt a bővülés üteme. Ezzel szemben Zalában tovább tartott a visszaesés, a
kibocsátás az első kilenc hónapban 12%-kal maradt el az egy évvel korábbitól.
A január-szeptemberi időszakban a megye minden egyes lakosára 1,9 millió Ft termelési érték jutott. A
mutató nagysága 521 ezer Ft-tal alacsonyabb a régiós átlagnál, viszont 462 ezer Ft-tal magasabb az országosnál.

2007. MÁRCIUS 30.

260

A termelési érték kilenctizedét a vasi székhelyű, legalább 50 főt foglalkoztató közepes és nagyméretű
vállalkozások állították elő. Ezek a cégek az I-III. negyedévben – másfél százalékkal (közel 400 fővel) kisebb
munkavállalói-állomány mellett – összesen 441 milliárd Ft új értéket hoztak létre.
. A teljesítmény 99%-a a feldolgozóiparban képződött.
Az ipari termelés, export értéke és volumenindexei 2006-ban a)
(előző év azonos időszaka = 100,0)
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a) Az 50 fő feletti Vas megyei székhelyű vállalkozások adatai szerint.
Az I-III. negyedévben az értékesített ipari termékek és nyújtott szolgáltatások együttes értéke (441,5
milliárd Ft) 724 millió Ft-tal volt több mint a megtermelt termékek értéke, vagyis a vállalkozások
raktárkészleteiket csökkentették.
Az iparban továbbra is meghatározó az export, mintegy 82%, elsősorban a nyugat európai piacokra irányul. A
belföldi eladás volumene 7,6%-kal, az export pedig – annak ellenére, hogy júliustól szeptemberig erőteljesen
(7,7%-kal) mérséklődött – összességében 9,3%-kal emelkedett. E növekedéshez ugyanakkor jelentős (mintegy
kétharmad) részben járult hozzá ezen időszakban a forint euróhoz viszonyított 7%-ot meghaladó mértékű
gyengülése.
Termelés és értékesítés a feldolgozóipar főbb ágazataiban 2006. I-III. negyedév

Ágazat, ágazatcsoport
Élelmiszer, ital, dohány gyártása
Textília, bőrtermékek, lábbeli gyártása
Fa-, papírtermékek gyártása, nyomdai
tevékenység
Vegyipar
Fémalapanyag, fémfeldolgozási
termék gyártása
Gépipar
FELDOLGOZÓIPAR

Termelé-si
Megoszérték, millió
lás, %
Ft

Előző év
Az értékesítésből az
azonos Értéke-sítés,
export aránya,
időszaka = millió Ft
százalék
100,0
93,8
28 977
33,9
134,7
30 558
97,1

29 362
30 520

6,7
7,0

23 258
34 867

5,3
8,0

110,3
112,1

23 065
34 645

54,3
28,4

16 394
289 695
437 665

3,7
66,2
100,0

136,3
107,6
109,5

16 399
291 130
438 390

68,1
95,3
82,7

Az első kilenc hónapban az ipari termékek kétharmadát előállító gépiparban az átlagosnál kisebb
mértékben emelkedett a volumen. A termelési érték csaknem 73%-át a közúti járműgyártásban tevékenykedő
vállalkozások hozták létre. A gépiparban a belföldi eladás bővült, ennek ellenére e termékek felvevőpiacai
döntően az ország határain kívül találhatók, a bevétel közel 95%-a ugyanis külföldi vevőktől származott.
A vegyipar 12%-kal magasabb értéket hozott létre, mint egy évvel korábban. A termelési érték
majdnem háromnegyede ipari gázok gyártásából, a többi pedig a műanyag termékek előállításából származott.
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Előbbiek iránt a hazai és a nemzetközi kereslet egyaránt dinamikusan (19, illetőleg 15%-kal) bővült, utóbbiak
felvevőképessége azonban összességében nem változott.
A textília, bőrtermékek, lábbeli gyártása területén a termelési érték az előző évihez viszonyítva
egyharmaddal nőtt. A fellendülésben a táskafélék termékcsoportban jelentkező élénk nemzetközi kereslet játszott
szerepet.
A ruházati termékeket gyártók közötti kiélezett verseny, a piac árleszorító hatása nehezíti az itteni
termelők kibontakozását, termelésük 15%-kal, az értékesítés pedig 4%-kal maradt el a tavalyitól.
A feldolgozóiparban kisebb fajsúlyt képviselő élelmiszer, ital, dohány gyártása ágazat, a megyében
döntően a baromfifeldolgozást jelenti, ahol az előállított, illetve értékesített termékek volumene nem érte el az
egy évvel korábbit.
A fa-, papírtermékek gyártása tevékenység területén 10%-ot meghaladó mértékű termelésfelfutás
következett be, elsősorban a15%-s exportbővülésnek köszönhetően.
Termelékenység alakulása
Az év első kilenc hónapjában, az iparban a termelékenység 11,3%-kal javult, melynek következtében értéke
abszolút összegben megközelítette a 17 millió Ft-ot. Az egy alkalmazottra jutó teljesítmény nagysága a
feldolgozóipar valamennyi fontosabb ágazatcsoportjában emelkedett.
A termelékenység és változása a feldolgozóipar főbb ágazataiban
2006. I-III. negyedév
%

M Ft
35,0

40,0

DA

35,0

30,0

30,0

25,0
20,0
15,0

25,0

DD-DE

20,0

DF-DH

15,0

10,0

DB-DC

DJ
DK-DM

Fémalapanyag
fémfeld. term. gyárt.
Gépipar

D

FELDOLGOZÓIPAR

10,0

5,0

5,0
0,0

0,0
DA DB-DC DD-DE DF-DH DJ

Termelékenység

DK-DM

Élelmiszer, ital,
dohány gyártása
Textília, bőrtermékek,
lábbeli gyártása
Fa-, papírtermékek
gyárt., nyomdai tev.
Vegyipar

D

Változás, %

A nagyobb élőmunka igényű „könnyűipari” ágazatcsoportokban a teljesítmény növekedése együtt járt az
alkalmazotti létszám bővülésével. Ezzel szemben a magasabb technológiát alkalmazó, szakismereteket jobban
igénylő és munkaszervezés szempontjából specializálható területeken (gépipar, vegyipar) a kibocsátás
bővülésével párhuzamosan csökkent az emberi erőforrás igény, mely a termelékenység alakulását meghatározta.
Építőipar
Vas megyében 2006 III. negyedévben valamelyest mérséklődött az építőipari termelés, ezzel együtt a kibocsátás
közel tíz százalékkal volt magasabb, mint az előző év hasonló időszakában.
A Nyugat-Dunántúlon egyedül Vas megyében nőtt e vállalkozások teljesítménye, 15,2%-kal. A
növekedés ellenére a termelés volumene (19,6 milliárd Ft) alacsonynak mondható, a régiósnak mindössze
negyede, az országosnak pedig alig 1,3%-a.
A teljesítmény nagysága megyék közötti összehasonlításban is viszonylag szerénynek tekinthető, hiszen ennél
kisebb értéket mindössze négy megyében, Békésben, Nógrádban, Somogyban és Tolnában állítottak elő.
Az első kilenc hónapban a szerkezetkész-építések mintegy harminc százalékkal nőttek, és ez adta az
építőipari termelés nyolcvan százalékát. Az itt elvégzett munkák kilenctizedét épületek kialakítása, felújítása,
valamint közművezetékek és közlekedési infrastruktúrák létesítése, illetve rekonstrukciója tette ki.
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Az I-III. negyedévben a különböző méretű építőipari vállalkozások teljesítménye eltérően alakult. A
legalább 50 fős vállalkozások másfélszer nagyobb értéket hoztak létre, mint az előző év hasonló időszakában,
így a termelési érték negyven százalékát ők állították elő. A mikro-vállalkozások teljesítménye 15,6%-ra
mérséklődött, a fennmaradó 44,4 %-ot a 10 és 49 fő közötti kisvállalkozások teljesítménye adta
Építőipari termelés a vállalkozások létszám-kategóriája szerint, 2006. I-III. negyedév
Termelési érték, millió Ft
Létszám-kategória
5-9 fő közötti
(mikrovállalkozások)
10-49 fő közötti
(kisvállalkozások)
50 fő és afeletti (közepes
és nagyvállalkozások
ÖSSZESEN

épületek

egyéb építmények összesen

Előző év azonos időszaka= 100,0
egyéb
épületek
összesen
építmények

1 956,2

1 101,4

3 057,6

93,9

130,5

104,4

5 878,4

2 769,6

8 648,0

97,0

94,5

96,2

1 394,7
9 229,3

6 539,4
10 410,4

7 934,0
19 639,7

114,6
98,6

167,3
135,5

154,7
115,2

A közepes- vagy annál nagyobb méretű cégek meghatározóan generál-kivitelezési feladatokat láttak el.
Az épületgépészeti szerelést és a befejező építéssel járó munkák többségét mikro- és kisméretű szervezetek
végezték részben alvállalkozóként, részben pedig a beruházóval kötött önálló megállapodás keretében.
A megye építőiparának lendülete úgy tűnik az elkövetkező időszakban, sem törik meg, Kedvező a
megkötött és visszaigazolt megrendelések értéke. A szeptember végi szerződésállomány 31 milliárd Ft-nyi
értéke közel másfélszeresét tette ki az egy évvel korábbinak. Ez az összeg változatlan teljesítést figyelembe véve
mintegy 14 havi kapacitás-lekötést jelent a vállalkozások számára. A beruházók a munkák 85%-át felszíni
infrastruktúra kialakítására, ezen belül döntően utak építésére rendelték meg.
Idegenforgalom
A kereskedelmi szálláshelyek szolgáltatásait kevesebben vették igénybe, mint 2005 hasonló időszakában. Az év
első kilenc hónapjában a szálláshelyeken mintegy 200 ezer vendég szállt meg, 3,9 százalékkal kevesebb az egy
évvel korábbinál. A látogatókat rövidebb ideig sikerült marasztalni, ugyanis az eltöltött éjszakák száma (376
ezer), a vendégekénél nagyobb mértékben, 5,8%-kal esett vissza.
A folyamat következtében a szálláshelyek kapacitás-kihasználtsága összességében alacsony maradt. Az
átlagosnál magasabb lekötéssel működtek a magasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtó hotelek, az egyéb
kereskedelmi szálláshelyeken viszont a férőhelyek mindössze 12-18%-át foglalták el a vendégek. A látogatók
mintegy nyolctizede üdülés, pihenés céljából érkezett a szálláshelyekre, közülük minden negyedik-ötödik
igénybe vett eközben olyan szolgáltatásokat is, amely az egészségi állapot javítását szolgálta.
A statisztikai adatok szerint a turisták általában kevesebb időt szánnak üdülésre, ugyanakkor
szabadidejüket szívesebben töltik el magas komfortfokozatú, szolgáltatások széles palettáját kínáló, wellness
lehetőséget biztosító egységekben. Erre utal az is, hogy amíg a szállodák vendégforgalma összességében
stagnált, az 5 csillagosoké közel 8, a 4 csillagosoké pedig ennél nagyobb ütemben, majdnem 12%-kal bővült.
Dinamikusan emelkedett a gyógy- és termálfürdők köré települt, többféle rekreációs szolgáltatást kínáló
wellness-szállók forgalma.
A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma, 2006. I-III. negyedév

Megnevezés
Szállodák
Egyéb
kereskedelmi
szálláshelyek
ÖSSZESEN

Átlagos tartózkodási idő,
éjszaka
belföldi külföldi összesen belföldi külföldi összesen belföldi külföldi összesen
106 391 60 684
167 075
266 782 260 336
527 118
2,5
4,3
3,2
Vendég

51 250 22 084
124 941 74 394

Vendégéjszaka

73 334
199 335

103 238
307 330

124 397
362 962

227 635
670 292

2,0
2,5

5,6
4,9

3,1
3,4
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Előző év azonos időszaka = 100,0
Szállodák
Egyéb ker.
szálláshelyek
ÖSSZESEN

102,7

98,4

101,1

109,4

92,6

100,4

106,5

94,1

99,3

86,6
97,4

78,7
94,0

84,1
96,1

80,1
100,3

81,8
89,7

81,1
94,2

92,5
103,0

104,0
95,4

96,4
98,1

A változások következtében módosult a vendégforgalom összetétele. A szállodák szerepe tovább
fokozódott a kevésbé felszerelt kereskedelmi szálláshelyekkel szemben.
A belföldi vendégforgalom elsősorban a magasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtó szállodákban
élénkült meg, és az üdülésre szánt idő is elsősorban itt hosszabbodott. A forgalom alakulására kedvezően hatott,
hogy egy év távlatában 3,6%-kal nőtt az üdülési csekket elfogadó szálláshelyek száma, így már 58 helyütt
(minden második működő egységben) lehetett ily módon is fizetni. A megyében az első kilenc hónapban a
belföldi szállásdíj bevételből származó minden negyedik forint már üdülési csekk felhasználásából származott.
A vendégforgalom megoszlása szállástípusonként
Külső kör: 2006
Belső kör: 2005

Vendég

Vendégéjszaka

7%
16%

4%
5%

9%
8%

3%

panzió
6%

21%
21%

13%

59%
63%

szálloda

18%

2%
3%

13%

3%

turistaszálló
üdülőház

60%
66%

kemping

A külföldi és a hazai vendégforgalom különbözőképpen változott. A nemzetközi turizmus visszaesése
nagyobb mértékű volt, mint a hazai, így a vendégkörön belül a hazaiak aránya egy százalékponttal erősödött.
A külföldiek számára a minőség és a szolgáltatások sokrétűsége fontos szempont a szálláshelyek
kiválasztása során. A határon túlról érkezett vendégek az I-III negyedévben az éjszakák kétharmadát
szállodákban töltötték el. A korábbiakhoz hasonlóan a nemzetközi turisták több mint kilenctizede az Európai
Unió tagállamainak állampolgára volt. A legtöbben továbbra is Ausztriából és Németországból érkeztek, bár
mindkét országból − de különösen az utóbbiból − csökkent az érdeklődés a megye kereskedelmi szálláshelyei
iránt. Az utóbbi időben a harmadik legfontosabb idegenforgalmi partnerországgá vált Csehország.
Január és szeptember között a megye kereskedelmi szálláshelyeinek összes bevétele meghaladta a 6,6
milliárd Ft-ot, amely folyó áron – a tavalyinál kisebb látogatószám mellett – 5,1%-kal emelkedett. Ennek
valamivel több, mint a fele származott a szállásdíjból.
Kiskereskedelmi-üzlethálózat
A fogyasztói piac kínálati oldala 2006-ban tovább koncentrálódott. A folyamat mögött az üzletláncok
terjeszkedése húzódott meg. (2005 végén csak a megyeszékhelyen 4 új, zöldmezős beruházásban létesült áruház
nyitotta meg kapuit. )
A bevásárlóközpontok térnyerése következtében a zömében egy-egy terméktípusra szakosodott,
alacsony tőkével rendelkező üzletek elvesztették a vásárlóik egy részét, nem egy közülük bezárt. 2006. I.
negyedévben tízzel csökkent a kiskereskedelmi üzletek száma, szeptembere 4 305-re, ami 22-vel volt kevesebb
az egy esztendővel korábbinál
Az üzletláncok, bevásárlóközpontok megjelenése és a vásárlói szokások megváltozása – vagyis
lehetőség szerint egy helyütt a legtöbb terméket megkapni – következtében egyre nehezebb a kisboltok helyzete.
Az egyéni vállalkozások által üzemeltetett üzletek száma és aránya, kisebb megszakításokkal évek óta
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folyamatosan csökken. Szeptember végén 1764 kiskereskedelmi egységet üzemeltettek, 65-tel kevesebbet az egy
évvel korábbinál.
Kiskereskedelmi üzletek száma az időszak végén
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Ebből: egyéni vállalkozó által üzemeltetettek aránya

Gazdasági szervezetek
Vas megyében 2006. szeptember 30-án 31 418 gazdasági szervezetet tartottak nyilván, egy százalékkal (304gyel) kevesebbet, mint az előző esztendő hasonló időpontjában. E szervezetek 91%-a folytatott vállalkozási
tevékenységet.
A nyereségérdekeltségű szervezetek döntő többsége továbbra is a mikro-vállalkozás, annak ellenére, hogy számuk
egy év távlatában közel 350-nel csökkent.
A kisvállalkozások állománya kissé gyarapodott, az 50 és 249 fő között foglalkoztató, közepes vállalkozások
száma 5%-kal nőtt, a nagyvállalkozások száma azonban 39-ről 31-re csökkent, elsősorban a létszámcsökkenés
következtében történő átsorolódás miatt.
Regisztrált vállalkozások száma létszám-kategória szerint
2006. szeptember 30.
ebből:
Létszám-kategória
0-9 fő közötti (mikrovállalkozás)
10-49 fő közötti
(kisvállalkozás)
50 fő és afeletti
(közép,
nagyvállalkozás)
ÖSSZESEN

Társas

kft.

Egyéni

bt.

Előző év
Vállalkozás
azonos
Megoszlás, %
összesen
időszaka =
100,0

7 968

3 731

3 264

19 748

27 716

96,8

98,8

686

549

78

64

750

2,6

101,6

156
8 810

119
4 399

2
3 344

1
19 813

157
28 623

0,5
100,0

98,7
98,8

Szervezeti formák
A megyében a társas cégek száma 3,1%-kal bővült egy év alatt, az egyéni vállalkozók száma csökkent.
Az időszak végén 472-vel kevesebb vállalkozási igazolvánnyal rendelkező személyt tartottak nyilván, mint
2005. szeptember végén.
A társas vállalkozások közül a korlátolt felelősségű társaságok alapítása élénkült, szeptember végén
212-vel (5,1%-kal) több kft-t tartott nyilván a megyei cégbíróság, mint egy évvel korábban. A szövetkezetek
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száma 7-tel csökkent, összesen 150-et regisztráltak belőlük a megyében. A nagyobb tőkeallokációval rendelkező
részvénytársaságokból 3-mal kevesebb működött a megyében, mint 12 hónappal korábban.
A regisztrált vállalkozások száma és változása az előző év azonos időpontjához képest gazdasági áganként,
2006. szeptember 30.
%

A,B Mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás
9 000
C-E Ipar
5
8 000
F
Építőipar
G Kereskedelem, javítás
7 000
0
H Szálláshely-szolgál6 000
tatás, vendéglátás
-5
5 000
I
Szállítás, raktározás,
4 000
posta, távközlés
-10
J
Pénzügyi közvetítés
3 000
K Ingatlanügyletek, gaz2 000
-15
Külföldi tőke
dasági szolgáltatás
1 000
M Oktatás
-20
0
N Egészségügyi,
szociális
Vas megye az 1990-es években vonzó célpontja volt a nemzetközi
befektetőknek,
a külföldi
A,B C-E F G H
I
J K M N O
ellátás
vállalkozások üzleti érdeklődése az elmúlt években ugyanakkor kissé alábbhagyott. Az APEH-ez benyújtott
O Egyéb szolgáltatás
10 000

10

Vállalkozások
száma663 olyan vállalkozás
Változás – az egy évvel korábbinál 48-cal kevesebb –
társasági adóbevallások szerint
2005 végén
működött a megyében, melyekben külföldiek jegyeztek kisebb-nagyobb érdekeltséget.
E vállalkozások többsége kisméretű. Az iparban ugyanakkor a közepes- és nagyméretűek dominálnak, melyek
közül néhánynak jelentős a gazdasági kisugárzása.
A külföldi érdekeltségű vállalkozások saját tőkéjének együttes összege megközelítette a 295 milliárd Ft-ot.
A megyében a külföldi tulajdonosok befolyása jelentős az üzleti érdekeltségek működtetésében. A
kizárólag nemzetközi tulajdonban lévő cégek az összes tőke háromnegyedét, a többségében külföldiek pedig
további 24%-át birtokolták.

Külföldi érdekeltségű vállalkozások, 2005+

Gazdasági ág
ÖSSZESEN
Ebből:
Ipar
Építőipar
Kereskedelem,
javítás
Szálláshelyszolgáltatás,
vendéglátás
Ingatlanügylet,
gazd. szolg.

Vállalkozások Ebből: kizárólag Saját tőke, millió Ebből: külföldi
száma
külföldi tulajdonú
Ft
részesedés

Egy vállalkozásra
jutó saját tőke,
millió Ft
443,9

663

463

294 338

289 390

151
19

106
8

270 689
343

267 210
311

1 792,6
18,0

138

100

9 094

8 782
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Beruházás
A Vas megyei székhelyű, legalább 5 főt foglalkoztató gazdasági szervezetek 2006. első kilenc hónapjában a
tárgyi eszközök létesítésére, bővítésére, átalakítására, felújítására 40,6 Mrd Ft-t fordítottak, mely folyó áron
18,7%-kal volt kevesebb, mint az előző év hasonló időszakában.
A beruházások anyagi-műszaki összetételére jellemző, hogy nagyobb hangsúlyt kapott az
ingatlanfejlesztés és a hazai gyártású eszközbeszerzés. A belföldi gépek, berendezések, járművek részesedése a
teljesítményértékből az egy évvel korábbi 17,3%-ról 20,4%-ra emelkedett.
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A beruházások szerkezete gazdasági áganként jelentősen különbözött. A termelő ágakban a források
többségét új gyártókapacitások, berendezések beszerzésére fordították, ugyanakkor a szolgáltatási szféra legtöbb
gazdasági ágában elsősorban az ingatlanbefektetés dominált.
A megye gazdaságában meghatározó szereppel bíró iparban a teljesítmény 22%-a irányult épületek,
építmények kialakítására, 18%-a hazai, hattizede pedig importból származó gyártókapacitások, járművek
megvásárlására.
A teljesítményérték nagysága a nyugat-dunántúli régióban eszközölt új befektetések
nem egészen
egynegyedét, az országosnak pedig mindössze 2%-át tette ki.
Az első kilenc hónapban a korábbiakhoz hasonlóan a fővárosban bejegyzett vállalkozások beruházási
aktivitása volt a legjelentősebb, a Magyarországon eszközölt fejlesztések 45%-át ugyanis budapesti
székhelyű vállalkozások hajtották végre.
Beruházások megoszlása a megyék között a különböző ágazatokban, 2006.I. negyedév
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Foglalkoztatottság, keresetek, munkanélküliség
Vas megyében 2006. I-III. negyedévében 69 665 fő állt alkalmazásban, 0.6%-al kevesebb, mint egy évvel
korábban. A munkavállalók háromnegyede tartozott a versenyszférához, ahol 0,7%-l javult a foglalkoztatás, míg
az államháztartás területén 2%-kal csökkent.
A bruttó átlagkereset 141 ezer forint, ami 7.1%-os emelkedést jelent, ennek ellenére az országosnak mindössze
85%-a.
.
A nyilvántartott álláskeresők létszáma, jelentősen csökkent (21%-kal), szeptember végén 6715 fő volt, a
betöltetlen álláshelyek száma 1392.
II./ Következtetések a számok tükrében
A 2006. évi megyei gazdasági eredmények értékelését, érdemes abból a szempontból vizsgálni, hogy mennyire
illeszkednek a kívánatos megyei stratégiához, mely folyamatokban jöttek létre változások. Kétségtelenül a
gazdaság szerkezetében már érzékelhetők kedvező változások -amit a III. fejezet tartalmaz- de a megye
gazdaságára vonatkozó fő gyengeségek változatlanul fennállnak:
•

a beáramló külföldi működőtöke ellenére sem jöttek létre azok az ágazatok, amelyek hosszú távon erős
és biztos kulcsszektorként funkcionálhatnának. Továbbra is domináns az összeszerelő tevékenység, az
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alacsony hozzáadott értékű bérmunkák jelenléte, melyek a folyamatosan kimerülő extenzív növekedési
tényezőkre épülnek.
Gyengék a kapcsolatok a multinacionális nagyvállalatok és a helyi gazdaság
szereplői között. Kevés a beszállítói kapcsolat, az erre irányuló programok, gyakran az üzleti
szolgáltatásokat sem a megyei vállalkozások nyújtják a nagyoknak.
•

A kvalifikált munkaerő nem marad (képzés után nem jön vissza) a megyébe, mivel nincs számukra
vonzó munkalehetőség. Magas az alulfoglalkoztatottság, mind a felsőfokú végzettségűek, mind a
középfokú szakképzettek körében. A szakképzettek betanított munkásként való foglalkoztatása
kiszorítja a szakképzetleneket a foglalkoztatásból.

•

Alacsony a bérszínvonal a munkaerő igényéhez és a munkaadói elvárásokhoz képest

•

Szombathely kereskedelmi vonzásközpont szerepe csökkent, a szakmai vásárok, kiállítások nem tudtak
megerősödni, sőt visszafejlődtek

•

Vas megyében az erőteljes újraiparosítás következtében a szolgáltatási szektor fejlődése elmaradt az
országos átlagtól, de a régió másik két megyéjében tapasztalt pozitív folyamatoktól is. Az 1990-es
években a mezőgazdaságból felszabadult elég jelentős munkaerőt teljes egészében képesek voltak
felszívni az új ipari beruházások, aminek következtében a szolgáltatás részesedése a foglalkoztatásból a nemzetközi és hazai tendenciákkal ellentétben - nemhogy folyamatosan erősödött volna, de még kis
mértékben vissza is esett. Mindössze az elmúlt években figyelhető meg, hogy a tercier szféra
részesedése növekedésnek indult. A jövőben elkerülhetetlen a tercier szféra további előtérbe kerülése,
különösen a költségvetési szférán kívüli területeken, mint az idegenforgalom, gazdasági, üzleti
szolgáltatások.

•

A megye kutatás-fejlesztési kapacitása rendkívül gyenge, mindössze az egészségügy és a mezőgazdaság
területén folyik kutatás. A szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola kutatás-fejlesztési potenciája a
gazdasági versenyképességre közvetlen, vagy közvetett hatása minimális, elsősorban az oktatási
tevékenységre, azon belül is a humán területekre fókuszál.

•

Nagyok a gazdaság teljesítő képességében megmutatkozó területi különbségek, magas a gazdaság területi
koncentrációja. A működő vállalkozások 54%-a a Szombathelyi kistérségben található. A problémát nem
az okozza, hogy a megye gazdasága néhány jól azonosítható térségi centrum köré épült és épül, hisz ez a
méretgazdaságosság – megközelíthetőség - felvevő piac hármasának együttes jelenlétére utaló
gazdasági törvényszerűség, hanem a fejlettségbeli nagy különbségek. Továbbra is számos gazdaságilag
hátrányos térség van jelen a megyében.

•

Erős a gazdaság dualitása. A megyében működő vállalkozásokon belül az egyéniek 69%-os aránya
jóval magasabb, mint az országos átlag (54%). A működő vállalkozások közül mindössze 31 a 250 fő
feletti nagyvállalat, és ami még hátrányosabb, hogy a 50-250 fő közötti középvállalkozások száma csak
126, vagyis a vállalkozások 99,5%-a 50 fő alatti mikro, illetve kisvállalkozás. Az ezekre országosan is
jellemző sajátosságokat külön érdemes kiemelni:
¾

¾
¾

¾

¾

Gazdálkodásukat magas munkaerő- és alacsony tőkeintenzitás jellemzi. Jóval nagyobb
mértékben részesednek a foglalkoztatásból, mint az árbevételből, a jövedelemtermelésből,
vagy az exportértékesítésből. Termelékenységi, hatékonysági mutatóik még nemzeti
összehasonlításban is alacsonyak, nem szólva a nemzetközi megmérettetésről.
Eszközparkjuk, termelési eljárásaik gyakran elavultak. Szűk körben alkalmazzák a korszerű
vállalatirányítási, minőségirányítási, környezetirányítási rendszereket, az újszerű termelési,
értékesítési logisztikai technikákat.
Tőkehiánnyal küzdenek, hitelminősítésük alacsony, finanszírozási forrásokhoz való
hozzáférésük gyenge. A pénzügyi szektor nem szívesen foglakozik hosszú távú
finanszírozásukkal. A kockázati tőkebefektetési formát nem alkalmazzák, igaz ennek kínálati
piaca rendkívül alacsony, intézményrendszere is kialakulatlan.
A vállalkozások többségét alkotó mikrovállalkozások fejlesztéseiket, beruházásaikat
elsősorban visszaforgatott nyereségükből, másodsorban családjuk megtakarításaiból fedezik.
Erre utal, hogy a viszonylag kedvező mikróhitelt, és a Széchenyi Kártya biztosította hitelt is
alacsony számban veszik igénybe.
A részükre kiírt pályázati forrásokra kevesen pályáznak, így a központi és Európai Uniós
pénzügyi támogatásban kevesen részesülnek. Vas megyéből a Strukturális Alapokra kiírt
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¾
¾

pályázatokra 894-n adták be pályázatukat, ebből 415 kapott pozitív elbírálást, 12,3 milliárd
forinttámogatással. Ez az össz forrás 2%.
Hiányos ismeretekkel rendelkeznek a jogszabályi környezetről, a működésüket befolyásoló
szabványokról, a versenyfeltételekről, a potenciális versenytársakról. Alacsony fokú az idegen
nyelvismeretük.
Ezen vállalkozásoknak csak egy kis hányada törekszik növekedésre, alacsony a beruházási
rátájuk, a létszámbővítési törekvésük. Innovációs képességük alacsony, saját fejlesztéssel
elvétve foglalkoznak, de a technológiatranszfer lehetőségeit sem kutatják.
A innovációs projekteket támogató Innoreg pályázatra a régióból összesen 139-n adtak be
pályázatot, Vas megyéből 36-t, melyből 18 lett nyertes. A pályázaton elsősorban non-profit
szervezetek indultak, és csak néhány vállalkozás. A Vas megyei pályázok összesen 400 millió
forinttámogatásban, részesültek, de ebből az Antro Kht. egymaga nyert el 150 millió forintot.
A másik innovációs szolgáltatásokat támogató pályázati lehetőség az Innocsekk, A pályázaton
mikro és kisvállalkozások indulhattak, és az elnyerhető támogatás 2-től 25MFt.-ig terjedt. A
pályázatra összesen 109 pályázat érkezett be a Nyugat-dunántúli régióból, ebből összesen 4 db
Vas megyéből, melyből 2 db nyert összesen 34,6 millió forintot.

III./ Fejlesztési prioritások
Természetesen Vas megye adottságai változatlanul jók, számos erősséggel rendelkezik, előny a régión belüli
földrajzi elhelyezkedése, az osztrák határszomszédság. A gazdaság szerkezetében már vannak érzékelhető
pozitív változások:
•

A 90-es években kialakult, akkor a gazdasági növekedésben, munkanélkülivé válás megelőzésében
kifejezetten nagy szerepet betöltő magas bérmunka-arányú, kedvezőtlen gazdasági szerkezet bővülése
az ezredfordulót követő egy-két évben megállt, s azóta kezd egészségesebb irányt venni. Az átalakulás
lassú ugyan, de vannak érzékelhető jelei, pl. az L:U:K: Kft, a Jabyl Kft. a Kromberg&Schubert Kft
fejlesztései ezt a folyamatot erősítik.

•

Vannak magas exportteljesítménnyel rendelkező húzóágazatai a megye gazdaságának. Ilyen a gépipar
és a gyógyturizmus, és vannak a saját ágazatukban Magyarországon piacvezetőnek minősíthető cégek.
Pl. a Linde Gáz Magyarország Rt, SáGa Foods Rt., Falco Zrt.

•

Létrejött, és működik az innovációs szolgáltatásokat nyújtó Regionális Innovációs Ügynökség

•

Magas a munkavállalók képzési hajlandósága. A Területi Integrált Szakképző Központ létrejöttével jó
esély van a szakképzés minőségének javítására, egy szaktudás-központ kialakítására.

A megye gazdaságának fejlesztése, különösen a magasabb hozzáadott értékű tevékenységek előtérbe kerülése
érdekében további beavatkozásra van szükség az alábbi prioritások mentén:
µ
µ
µ
µ
µ
µ
µ

Beruházások gerjesztése, ösztönzése. A növekedés tartalékait megteremtő termelő beruházások mellet
koncentrálni a tercier ágazat beruházásaira, erősíteni a tőkeabszorpciós képességet.
Hosszútávon az innovációra lapozott fejlesztés megkerülhetetlen! A meglévő gyártóhelyek innovációs
képességének erősítése, innovációs bázisok fejlesztése szükséges
a multinacionális nagyvállalatokkal a társadalmi, gazdasági kapcsolatok erősítése, lobbizás a fejlesztési
kapacitásaik megyébe telepítéséért
a magasan kvalifikált humán tőke, mint emberi erőforrás kínálatának bővítése. A szakképzés és a
gazdasági szféra keresletének koordinációja
közúthálózat fejlesztése, különösen az észak-déli gazdasági tengely kiépítése
a hálózatosodás elősegítése, a klaszteresedési folyamat támogatása, beszállítói hálózatok
továbbfejlesztése
a határokon átnyúló együttműködésekben rejlő gazdasági lehetőségek kihasználása

Szerepvállalás
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a gazdaságfejlesztésben kifejtett eddigi tevékenységét folytatva,
elsősorban a vállalkozások versenyképességének növelése érdekében a fejlesztési forrásokhoz való hozzájutás
segítését, és az innovációs szolgáltatásokat helyezi előtérbe. Nagy lehetőség, és nagy kihívás hogy a 2007-13
közötti időszakra, rendelkezésre álló források a megye gazdasága számára elérhetővé váljanak, és hatékony
fejlesztéseket eredményezzenek.
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A kívánatos gazdasági stratégia megvalósulása érdekében az ebben érintett szervezetek, intézmények között
tudatosabb együttműködésre van szükség, amellett, hogy minden szervezet a közös prioritások mentén erősíti
saját tevékenységét.
E területen az önkormányzatok részéről is az aktív szerepvállalás hozhat eredményt. Interaktív kommunikáció
folytatása a piaci szféra szereplőivel, annak képviselőivel. Helyi ösztönzők alkalmazásával ötvözött, aktív
telephely marketing, erős lobby tevékenységgel. Több településen, az önkormányzat, mint tulajdonosa is az ipari
parkoknak kezdeményezheti az ipari parkok gazdaságszervező szerepkörének fejlesztését, olyan szolgáltató
központtá válásukat, mely képes értékes szolgáltatások nyújtására (akár térítés ellenében), a beszállítói
tevékenységet tudja generálni, és segíteni
Az önkormányzatok megrendeléseikkel is segítség a vállalkozások fejlődését, beruházói tevékenységüknél
helyezzék előnybe a helyi vállalkozókat

Szombathely, 2006. január 10.
Kovács Vince sk.
a Vas Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke
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