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SZEMÉLYI RÉSZ
A megyei közgyőlés
152/2007.(VI.29.) sz. határozat
Gayer Gyula Emlékplakett adományozásáról
A közgyőlés Gayer Gyula Emlékplakettet adományoz:
1.
2.
3.
4.
5.

Wiedner Rudolf ügyvezetı igazgató
Kiss Gábor vállalkozó
Ifj. Bánó István Szelestei Arborétum vezetıje
Dr. Molnár Rezsı állatorvos
Serczik Károlyné nyugalmazott általános iskolai tanár

részére.
Felelıs:
Határidı:

a közgyőlés elnöke
2007. október 23.

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK
A Vas Megyei önkormányzat Közgyőlésének
16/2007. (VII. 30.) számú rendelete
a megyei önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 10/2007. (VI. 8.) rendelete
módosításáról
A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése a megyei önkormányzat vagyongazdálkodási szabályairól szóló
10/2007. (VI. 8.) rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:
1.

§.

(1) A R. 1. sz. mellékletének 1.3.5. pontjában jelzett a szombathelyi 6272/1 hrsz-ú ingatlan kikerül a
korlátozottan forgalomképes vagyoni körbıl.
(2) A szombathelyi 6272/1 hrsz-ú ingatlan az R. 2. számú – az egyéb forgalomképes vagyont tartalmazó –
melléklete 91. pontját képezi.
2.

§.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Szombathely, 2007. július 30.

Dr. Kun László sk.
megyei fıjegyzı

Kovács Ferenc sk.
a közgyőlés elnöke
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A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
17/2007. (VII.30.) rendelete
egyes megyei önkormányzati rendeletek módosításáról,
illetve hatályon kívül helyezésérıl
Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése egyes megyei önkormányzati rendeletek módosítása, illetve
hatályon kívül helyezése tárgyában az alábbi rendeletet alkotja:
1.

§.

A megyei közgyőlés Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (továbbiakban: SzMSz)
szóló – többszörösen módosított – 10/1995. (VI. 19.) rendelet
(1) Az SzMSz 11. §. (3) bekezdése helyére az alábbi rendelkezés lép:
„11. §. (3) A Vas Megyei Területi Választási Bizottság a közgyőlés alakuló ülésén tájékoztatja a testületet a
helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek megválasztásáról.”
(2) Az SzMSz 38. §. (2) a.) pontjának elsı mondata helyére az alábbi rendelkezés lép:
„38. §. (2) a.) az önkormányzati rendeletek jelzése:
Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének ……./20…(…………hó…..nap) rendelete.”
(3) Az SzMSz 68. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„68. §. (1) A közgyőlés feladat- és hatáskörét – az SzMSz 10. §. (2) bekezdésében meghatározottak
kivételével – a kisebbségi önkormányzat testületére, annak kezdeményezésére rendelettel
átruházhatja.”
2.

§.

A Vas Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló
1/2007. (II. 16.) rendelet (továbbiakban: R)
(1) A R. 18. §.-a helyére az alábbi rendelkezés lép:
„18. §. A közgyőlés – a Ktv 42. §. (3) bekezdése alapján – 2007. évben 40.000 Ft köztisztviselıi
illetményalapot alkalmaz.”

(2) A R. 19. §. elsı mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„19. §. A közgyőlés az önkormányzati tulajdonban lévı lakások bérleti díjait az alábbiak szerint állapítja
meg:”
(3) A R. 25. §. (2) bekezdése helyére az alábbi rendelkezés lép:
„25. §. (2) A költségvetési szervek vezetıi kötelesek tájékoztatni a közgyőlés elnökét - annak betöltése elıtt
- a megüresedett álláshelyekrıl.”
3.

§.

Az illetékügyi érdekeltségi rendszerrıl szóló
4/1997. (II. 14.) rendelet
Az illetékügyi érdekeltségi rendszerrıl szóló 4/1997. (II. 14.) hatályon kívül helyezésre kerül.
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4.

§.

E rendelet a kihirdetésekor lép hatályba.

Szombathely, 2007. július 30.

Dr. Kun László sk.
megyei fıjegyzı

Kovács Ferenc sk.
a közgyőlés elnöke

KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK
A megyei közgyőlés
154/2007.(VII.30.).sz. határozata
a Gyır-Moson-Sopron Megyei Önkormányzatnak a Florasca Környezetgazdálkodási Kft-ben lévı
üzletrésze megvásárlásáról, illetıleg a társaság üzletrészének eladásáról
1) Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése kinyilvánítja, hogy a Florasca Környezetgazdálkodási Kft-ben a
Gyır-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 54%-os üzletrészét – elıvásárlási jogával élve – az
elıterjesztésben leírt feltételek mellett 59.400.000.- Ft-ért megvásárolja.
Felelıs:
Határidı:

Kovács Ferenc, a közgyőlés elnöke
azonnal

2) Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése elrendeli – az 1. pontban jelzett módon, a Gyır-Moson-Sopron
Megyei Önkormányzat 54 %-os üzletrészének megvásárlásával egyidejőleg – a Florasca
Környezetgazdálkodási Kft. 100 %-os üzletrészének nyilvános pályázat útján történı értékesítését az alábbi
feltételekkel:
a) a minimális eladási árat 150.000.000 Ft-ban jelöli meg;
b) a társaság tulajdonában, illetve használatában álló ingatlanok tekintetében kösse ki, hogy azokra
nézve a társaságnak törvényes rekultivációs kötelezettsége áll fenn;
c) az önkormányzat tulajdonában és a társaság használatában álló ingatlanok vonatkozásában a
társaság ingyenes használati joga megszőnik az üzletrész értékesítésével egyidejőleg.
3) Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése felhatalmazza elnökét:
a.) az 1. és 2. pontban jelzett szerzıdések aláírására;
b.) a társaság felszámolásának elkerülése érdekében a lejárt fizetési kötelezettségek teljesítése
céljából 30/M folyószámla hitelkeret biztosításához a társaság vagyona terhére adja meg –
keretbiztosítéki jelzálog bejegyeztetéséhez - a bank által kért biztosítékot;
c.) a társasági szerzıdésben a tulajdonosváltozásból eredı változtatásokat vezesse át, s az alapító
okiratot a cégbírósághoz nyújtsa be.
4) Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése egyedi eltérést engedélyez a megyei önkormányzat
vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 10/2007. (VI. 8.) sz. rendelete 5. számú melléklete (A
versenyeztetési eljárás szabályai) negyedik bekezdésében szabályozottaktól a következıképpen:
„A pályázat leadására nyitva álló határidıt úgy kell megjelölni, hogy legalább 15 munkanap álljon a
pályázók rendelkezésére” helyett „ A pályázat leadására nyitva álló határidıt úgy kell megjelölni, hogy
legalább 15 naptári nap álljon a pályázók rendelkezésére.”
Felelıs:
Határidı:

Kovács Ferenc, a közgyőlés elnöke
2007. szeptember 30. (beszámolásra)
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A megyei közgyőlés
155/2007.(VII.30.).sz. határozata
a Szombathely, Berzsenyi tér 2. sz. ingatlanban lévı iroda és üzlet értékesítésre történı kijelölésérıl
A közgyőlés:
1) A Szombathely 6272/1 hrsz-ú, Berzsenyi tér 2/B épület földszint 2. szám alatti volt „Galéria” iroda (az
ingatlan aláírás alatt lévı társasházi alapító okiratában 6272/1/A/8 hrsz-ú iroda), és a földszint 3.szám alatti
üzlet (az ingatlan aláírás alatt lévı társasházi alapító okiratában 6272/1/A/9 hrsz-ú üzlet) megjelöléssel
szereplı ingatlanrészeket zártkörő pályázati eljárással, ingatlanforgalmazó szervezet megbízásán keresztül
értékesítésre kijelöli. Az ingatlanrészek együttes legalacsonyabb eladási árát 75 millió Ft bruttó összegben
határozza meg;
2) a Szombathely 6272/1 hrsz-ú ingatlant a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból egyéb vagyonná
minısíti.
Felelıs:
Határidı:

a közgyőlés elnöke
2007. szeptember 30.
A megyei közgyőlés
156/2007.(VII.30.).sz. határozata
a megyei önkormányzat folyószámla-hitelkeretének megemelésérıl

A közgyőlés:
1.

a Vas megyei Önkormányzat és az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. között 2005.
november 30-ával létrejött, többször módosított folyószámla hitelkeret szerzıdés 2./ pontjának módosítását
kezdeményezi, mely az 500.000.000 Ft-nak 570.000.000 Ft-ra történı felemelésére irányul. A felemelt
összegő szerzıdés lejáratául 2008. április 10-ét jelöli meg;

2.

felkéri elnökét a módosított szerzıdés aláírására.

Felelıs:
Határidı:

a közgyőlés elnöke
azonnal
A megyei közgyőlés
157/2007.(VII.30.).sz. határozata
közösségi célú alapítvány támogatásáról

A közgyőlés:
1.

az elnöki keret terhére a sárvári Mazsorett Alapítvány részére próbaterem, öltözı- és kelléktár kialakításához
50.000,- Ft támogatás biztosítását engedélyezi;

2.

felkéri elnökét a támogatási szerzıdés aláírására.

Felelıs:
Határidı:

a közgyőlés elnöke
azonnal
A megyei közgyőlés
158/2007.(VIII.20.) sz. határozata
Bük település várossá nyilvánításának elismeréséül zászló adományozásáról

A közgyőlés Bük település várossá nyilvánításának elismeréséül Vas Megye Zászlaját adományozza.
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A megyei közgyőlés
160/2007.(VIII.20.) sz. határozata
a közgyőlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéseinek jóváhagyásáról
A Vas Megyei Közgyőlés elnöke a 147/2007.(VI.29) számú közgyőlési határozatban kapott felhatalmazás
alapján kiadott szakvéleményeket az alábbiak szerint hagyja jóvá
Gencsapáti Község Önkormányzatának azon szándéka, hogy a fenntartásában lévı Gyöngyös-kert Óvoda és
Gróf Apponyi Albert Általános Iskola fenntartói jogát átadja a Szombathelyi Többcélú Kistérségi Társulás
részére, oly módon, hogy a Gyöngyös-kert Óvoda tagintézményeként mőködhet 2007. augusztus 1-tıl a
vassurányi Kastély Óvoda
a Vas megyei közoktatás fejlesztési tervvel nem ellentétes;
Hegyfalu Község Önkormányzatának azon szándéka, hogy átszervezi a hegyfalui székhelyő Széchenyi István
Általános iskola és Óvoda többcélú intézményt oly módon, hogy az általános iskolai feladatát ellátó
intézményegységet jogutódlással megszünteti, nyolc évfolyamos tagiskolaként továbbmőködtetésre átadja a
Kincsesház Alapítványnak, a „Vas megye közoktatási fejlesztési tervének módosítása és kiegészítése 2007/2013ig” alapján melynek a 32. oldalán a következı megállapítás szerepel:
„Nem javasolt a fenntartói jog átadása nem állami, nem önkormányzati és nem a megyében mőködı történelmi
egyház körébe tartozó fenntartónak”
a Vas megyei közoktatási fejlesztési tervvel ellentétes;
Káld és Borgáta Község Önkormányzatainak azon szándéka, hogy az általános iskolai oktatás kötelezı
feladatukról a 2007/2008. tanévtıl kezdıdıen a budapesti székhelyő Kincsesház Alapítvánnyal együttmőködve
kívánnak gondoskodni. Az átszervezést oly módon tervezik, hogy a közösen fenntartott káldi Általános Iskola,
mint önálló intézmény megszőnik, és káldi telephellyel a Kincsesház Alapítvány tagintézményeként mőködik
tovább 2007. szeptember 1-jétıl, amely Káld és Borgáta községek vonatkozásában kötelezı felvételt biztosító
intézmény lesz, a „Vas megye közoktatási fejlesztési tervének módosítása és kiegészítése 2007/2013-ig” alapján
melynek a 32. oldalán a következı megállapítás szerepel:
„Nem javasolt a fenntartói jog átadása nem állami, nem önkormányzati és nem a megyében mőködı történelmi
egyház körébe tartozó fenntartónak”
a Vas megyei közoktatási fejlesztési tervvel ellentétes;
Bögöt Község Önkormányzatának azon szándéka, hogy a bögöti Általános Iskolát jogutód nélküli megszőnteti
és ezzel egy idıben intézményfenntartó társulást hoz létre Sárvár Város Önkormányzatával a sárvári székhelyő
óvodai és általános iskolai nevelési-oktatási intézmények mőködtetésére;
Körmend Város Önkormányzatának azon szándéka, hogy a Magyarszecsıd, Molnaszecsıd, Egyházashollós,
Döröske, Szarvaskend, Nagymizdó, Magyarnádalja, Pinkamindszent és Vasalja Községek Önkormányzataival
intézményfenntartó társulást hoz létre óvodai, általános iskolai és egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok
ellátásra és átadja a körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat, a Mátyás
Király Utcai Óvoda, a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, az Olcsai- Kiss
Zoltán Általános Iskola valamint Somogyi Béla Általános Iskola fenntartói jogát 2007. szeptember 1-i hatállyal a
megalakuló Körmendi (Mikrotérségi) Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak;
Molnaszecsıd- Magyarszecsıd Önkormányzatainak azon szándéka, hogya fenntartásukban mőködı
molnaszecsıdi óvoda közoktatási feladat-ellátását intézményfenntartó társulásban tervezik ellátni oly módon,
hogy Körmend egyik Óvodájának tagintézményeként mőködne továbbra is. Az ellátás helye továbbra is
Molnaszecsıd Község marad;
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának azon szándéka, hogy a fenntartásukban mőködı Apátistvánfalva
Általános Iskola és Óvodát átszervezik oly módon, hogy 2007. szeptember 1-jétıl a felsıszölnöki Kossics József
Általános Iskola tagintézményévé válik
a Vas megyei közoktatási fejlesztési tervvel nem ellentétes
A Vas Megyei Közgyőlés 147/2007.(VI.29.) számú határozatával átadott szakvélemény kiadási hatáskörében
kijavított 118/2007.(VI.8.) közgyőlési határozat helyesen a következı:
Duka, Karakó, Keléd, Kissomlyó, Nemeskeresztúr és Jánosháza Községek Intézményfenntartó Társulásának
azon szándéka, hogy jogutódlással megszüntetik 2007. július 31-diki hatállyal a fenntartásukban mőködı
Óvodát, és Batthyány Lajos Általános Iskola, Zeneiskolát valamint Jánosháza Nagyközség által fenntartott
Mővelıdési Otthon és Könyvtárat, mint önálló intézményeket és a jelenlegi intézmények jogutódjaként
létrehozzák a Batthyány Lajos Általános Mővelıdési Központot
a Vas megye közoktatás-fejlesztési tervével nem ellentétes.
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Nagysimonyi Község Önkormányzatának azon szándéka, hogy a fenntartásában mőködı Dugovics Titusz
Általános Iskolát, mint önálló intézményt 2007. augusztus 1-jétıl jogutódlással megszünteti, belép a celldömölki
intézményfenntartó társulásba, oly módon, hogy a nagysimonyi 1-4. évfolyamos kétosztályos iskolát 2007/2008.
tanév kezdetétıl a létrejövı celldömölki(1-8.évfolyamos) integrált általános iskola egyosztályos
tagintézményeként mőködteti tovább csoportbontással a készség tantárgyakon kívül;
Csepreg Város Önkormányzatának azon szándéka, hogy átszervezi közoktatási intézményrendszerét,
megszünteti a fenntartásában mőködı Napköziotthonos Óvoda és Bölcsödét és az Általános Iskola Csepreg mint
önálló intézményt, Bognár Ignác Zeneiskola Csepreg mint intézményt, valamint a Répcementi Közoktatási
Intézményfenntartó Társulást, a megszüntetett intézmények jogutódlással közös igazgatású közoktatási
intézménnyé alakulnak át a következı intézményegységekkel: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde, Bognár
Ignác Zeneiskola Csepreg és Általános Iskola Csepreg. A KIKI fenntartására új intézményi társulást hoznak létre
melynek tagjai: Csepreg, Tömörd, Tormásliget, Lócs, Iklanberény, Meszlen Bük, és Simaság.
Szarvaskend, Döröske és Nagymizdó Községek Önkormányzatainak azon szándéka, hogy az óvodai közoktatási
feladatellátást a 2007/2008-as tanévtıl Körmend Város Önkormányzatával intézményfenntartó társulásban látja
el, a szarvaskendi Óvoda ezen idıponttól tagintézménye lesz a körmendi Mátyás Király Utcai Óvoda és
Bölcsıde intézménynek;
Csempeszkopács Község Önkormányzatának azon szándéka, hogy a fenntartásában mőködı Csempeszkopácsi
Óvoda, Iskola és Kultúra Háza közös igazgatású intézmény óvodáját és iskoláját 2007. augusztus 1-tıl
átszervezi. A csempeszkopácsi intézményfenntartó társulást 2007. július 31-jei hatállyal megszünteti, belép a
táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános Iskola intézményfenntartó társulásba, oly módon, hogy a
jelenlegi csempeszkopácsi 1-4. évfolyamos iskolát 2007/2008. tanévtıl a táplánszentkereszti (1-8. évfolyamos)
Apáczai Csere János Általános iskola tagintézményeként kívánja mőködtetni, a jelenleg intézményfenntartó
társulásban mőködtetett egycsoportos csempeszkopácsi óvoda 2007. augusztus 1-tıl a táplánszentkereszti Hét
Kastély Kertje Mővészeti Óvoda tagóvodája lesz
a Vas megyei közoktatási fejlesztési tervvel nem ellentétes
Kenyeri Község Önkormányzati Képviselı-testületének azon szándéka, hogy a megszüntetendı Fekete István
Általános Mővelıdési Központ jogutódjaként az általános iskolai feladatok ellátását a 2007/2008. tanévtıl 5-8.
évfolyamon a Celldömölk Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási megállapodás útján, illetve 1-4.
évfolyamon a Kenyeri községben fenntartott 1-4. évfolyamos összevont osztályú tagintézményben biztosítja
a Vas megyei közoktatási fejlesztési tervvel nem ellentétes.
Pecöl – Kenéz Megyehíd Községek Önkormányzatainak azon szándéka, hogy az általuk fenntartott Általános
Mővelıdési Központot 2007. augusztus 31-diki hatállyal megszüntetik az alacsony gyermeklétszám miatt. A
pecöli ÁMK intézményegységeként mőködı 8 osztályos általános iskola 2007. augusztus 31-el megszőnik,
Pecöl, Kenéz Megyehíd Községek Önkormányzatai az 1-8 évfolyamos tanulók oktatását az ikervári közös
fenntartású általános iskolai intézményegységben, valamint Pecöl, Kenéz Önkormányzatai a Vép Község által
fenntartott iskolában látja el. A megszőnı ÁMK intézményegysége, a Bóbita Napközi Otthonos Óvoda
tagintézménye lesz az Ikervári Mesevár Napköziotthonos Óvodai intézményegységnek. Az óvodai ellátást a
2007-2008-as nevelési évtıl helyben oldják meg egy vegyes összetételő csoportban.
Magyarlak, Csörötnek és Kondorfa Községek Önkormányzatainak azon szándéka, hogy a csökkenı
gyermeklétszám miatt átszervezik a Csörötneken mőködı óvodai ellátást oly módon, a 2007/2008-a nevelési
évtıl az eddigi két óvodai csoport helyett egy csoporttal mőködik tovább az intézmény, a nevelés
csoportbontásban történik
a Vas megyei közoktatási fejlesztési tervvel nem ellentétes.
Gersekarát, Telekes, Sárfimizdó, Halastó Községek Önkormányzatainak azon szándéka, hogy az általuk
fenntartott gersekaráti Napköziotthonos Óvodát 2007. szeptember 1-jei hatállyal a telekesi Napköziotthonos
Óvoda tagintézményeként kívánja tovább mőködtetni, így 2007. szeptember 1-jével mindként óvoda (székhely
és tagintézmény) – a Gersekarát, Telekes, Sárfimizdó és Halastó Községek által alkotott intézményfenntartó
társulás keretében mőködnének tovább változatlan feltételekkel;
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Alsóújlak Község Képviselıtestületének azon szándéka, hogy az egy tanulócsoporttal, összevont 1-4.
évfolyammal mőködı Alsóújlaki Községi Általános Iskolát – az alacsony tanulólétszám, illetve a fenntartó
önkormányzatra háruló növekvı költségek miatt - a 2007/2008. tanévtıl kezdıdıen a Vasvári Kardos László
Általános Iskola tagintézményeként kívánja tovább mőködtetni,
a Vas megyei közoktatás-fejlesztési tervvel nem ellentétes.
Pornóapáti Község Önkormányzatának azon szándéka, hogy a német nemzetiségi nevelést folytató Pornóapáti
Napközi Otthonos Óvoda fenntartói jogát 2007. szeptember 1-tıl átadja a Szombathelyi Többcélú Kistérségi
Társulás részére, és a Társulás fenntartásában mőködı Gencsapáti Gyöngyöskert Óvoda tagóvodájaként
mőködne tovább – mivel a közoktatás-fejlesztési terv 2001. évi kiegészítése az alábbiakat tartalmazza: „a megye
települési önkormányzatai közötti együttmőködésre – az ésszerőség, gazdaságosság, hatékonyság, minıség
értékeket szem elıtt tartva – továbbra is szükség van.”
ellentétes a Vas megyei közoktatás-fejlesztési tervvel.
A közgyőlés elnöke felhívja a nemzeti kisebbségi nevelési-oktatási intézmény fenntartójának figyelmét - a
szakértıi véleményekben is jelzett -, a jogszabályban meghatározott egyetértési és véleményezési eljárások
lefolytatására.
Felelıs:
Határidı:

a közgyőlés elnöke (az értesítésekért)
azonnal
A megyei közgyőlés
161/2007.(VIII.20.) sz. határozata
Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése által zártkörő kötvény kibocsátásáról

1) Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése:
a)

Öt milliárd forint névértéken, svájci frankban denominált zártkörő kötvényt bocsát ki;

b) jóváhagyja az elıterjesztés 2.sz.. mellékletével egyezıen a zártkörően kibocsátandó kötvényrıl az
Információs Összeállítást;
c)

jóváhagyja az elıterjesztés 3/a. sz. mellékletével egyezıen a Raiffeisen Bank Zrt. pénzintézettel
kötendı jegyzési garanciavállalási szerzıdés-tervezetet;

d) jóváhagyja az elıterjesztés 3/b mellékletével egyezıen a Raiffeisen Bank Zrt. pénzintézettel
kötendı forgalmazói szerzıdés-tervezetet.
2) Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése szükségesnek tartja, hogy az 1.) pont szerint zárkörően
kibocsátandó kötvénybıl származó bevételének legalább 50%-a 3-5 évre kerüljön a pénzpiacon tartós
lekötésre, illetve befektetésre.
Felelıs:
Határidı:

megyei közgyőlés elnöke
2007. október 30. (beszámolásra)

A megyei közgyőlés
162/2007.(VIII.20.) sz. határozata
Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése által zártkörő kötvény kibocsátására vonatkozó
könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról
A közgyőlés a Vas Megyei Önkormányzat által zártkörő kötvény kibocsátására vonatkozó elıterjesztés
könyvvizsgálói véleményezését elfogadja.
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A megyei közgyőlés
163/2007.(VIII.20.) sz. határozata
a Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény alapító okiratának módosításáról
A közgyőlés a fenntartásában mőködı Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény alapító okiratát oly módon
módosítja, hogy az alapító okiratból „a Beszédjavító Általános Iskola országos beiskolázású” szövegrészt törli.
Felelıs:
Határidı:

a közgyőlés elnöke
azonnal

* Vas Megye Közgyőlésének 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.) a 42/2007. (III.30.), és a
163/2007. (VIII.20.) számú módosító határozatokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.
ALAPÍTÓ OKIRAT∗

Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése 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 Kıszeg, Kiss János u. 31.

4. Tagintézménye:

nincs

5. Telephelyei:

9730 Őrhajósok u. 19/A. IV/12.

6. Mőködési területe:

Vas megye

7. Az intézmény alapítója:

Mővelıdési 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 Közgyőlése
9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.

11.Az intézmény vezetıjét

Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése pályázat útján nevezi ki

12. Intézmény típusa:

sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók
ellátó többcélú, közös igazgatású
gyógypedagógiai és gyermekvédelmi intézmény:
iskolai életmódra történı felkészítés,
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általános iskola, speciális szakiskola, kollégium, gyermekotthoni és
különleges gyermekotthoni feladatot ellátó közoktatási intézmény.
13. Tagozatai:

nappali

14. Állami feladatként ellátandó alaptevékenységek:
80112-6
sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése
80122-5
sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános
iskolai nevelése, oktatása
- enyhén értelmi fogyatékosok (tanulásban akadályozottak) általános iskolai
nevelése-oktatása
- beszédfogyatékos pszichés fejlıdés zavarai miatt a nevelési, tanulási
folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók általános iskolai
nevelése-oktatása
- az intézmény rendszerébe megfelelıen be nem illeszthetı autista
gyermekek, fiatalok kis létszámú speciálisan fejlesztı csoportjának
mőködtetése
- integrált oktatás keretében középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek
iskolai nevelése, oktatása
-fejlesztı iskolai oktatás
80222-5
sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő
szakiskolai nevelése, oktatása
integrált oktatás keretében középsúlyos értelmi fogyatékos
gyermekek iskolai nevelése, oktatása
felzárkóztató iskolai nevelés oktatás
OKJ 31527603 varrómunkás
OKJ 21620708 zöldség- és főszernövény termelı
OKJ 31620307 sertéstenyésztı
OKJ 31529303 szınyegszövı
OKJ 31521614 kımőves
OKJ 31521617 szobafestı, mázoló és tapétázó
OKJ 33526201 asztalos
OKJ 31526201 asztalosipari felületkezelı
OKJ 21620705 parkgondozó
OKJ 31523304 géplakatos
OKJ 33660101 házvezetı(nı)
OKJ 31526202 asztalosipari szerelı
80511-3
napközi otthoni és tanulószobai
foglalkozás (szorgalmi idıben)
55132-6
diákotthoni, kollégiumi szállásnyújtás, sajátos nevelési
igényő gyermekek, tanulók számára
55132-6
55232-3
55233-4
85314-7

92403-6

diákotthoni, kollégiumi szállásnyújtás, sajátos nevelési
igényő gyermekek, tanulók számára
iskolai intézményi közétkeztetés
kollégiumi intézményi közétkeztetés
gyermekotthoni ellátás keretében:
- biztosítja az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek
teljes körő 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 igényő
gyermekek, fiatalok teljes körő ellátását,
- biztosítja az átmeneti és tartós nevelésbe vett, sajátos
nevelési igényő 18-24 éves korú fiatalok utógondozói
ellátását.
Mindezen ellátás két 40 fıs különleges gyermekotthonban, valamint külsı
férıhelyen történik.
diáksport
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fürdı- és strandszolgáltatás
önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai

15. Kisegítı, kiegészítı jellegő, nem nyereségszerzés céljából végzendı 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, szabadidıs szálláshely-szolgáltatás)
c.) 75176-8
mosodai szolgáltatás
d.) 01401-2
növénytermelési, kertészeti szolgáltatás
mezıgazdasági (tangazdaság-kertészet) szolgáltatás,
termékértékesítés a kötelezı feladatok ellátásán felüli
kapacitások kihasználására
e.) 55142-5
egyéb szálláshely szolgáltatás
f.) 75195-0
intézményi étkeztetést kiegészítı tevékenység
16. Évfolyamainak száma:
- iskolai életmódra felkészítés: egy
- általános iskola:
nyolc
- speciális szakiskola:
kettı+ kettı (vagy három)
17. Felvehetı maximális tanulólétszám:
- általános iskola: - alsó tagozat:
- felsı tagozat:
összesen:

208 fı
240 fı
448 fı

- beszédjavító általános iskola: - alsó tagozat:
- felsı tagozat:
összesen:
- speciális szakiskola:
-

- kollégium:

208 fı
240 fı
448 fı

420 fı

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

60 fı
130 fı
80 fı

összesen:

270 fı

18. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon:
Az intézmény vagyonát a Vas Megyei Közgyőlésnek a megyei önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 10/2000.(V.19.) számú rendelete alapján vezetett nyilvántartás, valamint az intézmény megyei
közgyőlés 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 jogkörő 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. augusztus 20.

Kovács Ferenc sk.
Vas Megye Közgyőlésének elnöke
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A megyei közgyőlés
164/2007.(VIII.20.) sz. határozata
a Florasca Környezetgazdálkodási Kft. üzletrészének eladásáról, ingatlan értékesítésérıl
A közgyőlés:
1

értékesíti a tulajdonában lévı Florasca Környezetgazdálkodási Kft. 100%-os üzletrészét a GPH Logistics
Korlátolt Felelısségő Társaságnak (9400 Sopron, Híd u. 54./Sopron Ferenczy J. u. 47.) 156.111.111 Ft
vételáron;

2

felhatalmazza elnökét az üzletrész adásvételi szerzıdés aláírására.

Felelıs:
Határidı:

a közgyőlés elnöke
azonnal

A megyei közgyőlés
165/2007.(VIII.20.) sz. határozata
a Szombathely, Berzsenyi tér 2. számú ingatlanban lévı un. Galéria iroda és üzlet értékesítésérıl
A közgyőlés:
1) a Szombathely 6272/1 hrsz-ú, Berzsenyi tér 2/B épület földszint 2. szám alatti volt „Galéria” iroda (az
ingatlan aláírás alatt lévı társasházi alapító okiratában 6272/1/A/8 hrsz-ú iroda) ingatlant, és a földszint
3.szám alatti üzlet (az ingatlan aláírás alatt lévı társasházi alapító okiratában 6272/1/A/9 hrsz-ú üzlet)
megjelöléssel szereplı ingatlant mindösszesen 117.334.200 Ft + 23.466.840 Ft Áfa, összesen bruttó
140.801.040 Ft vételáron értékesíti az Energoinvent Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (Budapest,
Nándorfejérvári u. 42-44.) és a Günther Horváth Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.(Szombathely, Kıszegi u.
8.) részére;
2) felkéri elnökét az adásvételi szerzıdés aláírására;
3) megbízza a közgyőlés pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottságát, hogy tekintse át a zártkörő pályáztatási
eljárásra vonatkozó önkormányzati szabályozást, s indokolt esetben tegyen javaslatot annak módosítására.
Felelıs:
Határidı:

a közgyőlés elnöke, a 3. pontért a bizottság elnöke
azonnal
a 3. pontra 2007. október 20.

A megyei közgyőlés
166/2007.(VIII.20.) sz. határozata
a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdı Kórház, Egyetemi
Oktatókórház stabilizációs intézkedési programjának módosításáról
A közgyőlés a közgyőlés elnökének javaslatára a 83/2007.(IV.27.) számú határozatával elrendelt 130 fı mellett
további 120 fıvel csökkenti a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdı
Kórház, Egyetemi Oktatókórháznak a megyei önkormányzat 2007. évi költségvetésében meghatározott
létszámkeretét.
Felelıs:
Határidı:

a kórház fıigazgatója
2007.szeptember 30. (a végrehajtásra)
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