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SZEMÉLYI RÉSZ
A megyei közgyűlés
166/2006. (X. 13.) sz. határozata
szavazatszámláló bizottság létrehozásáról
A közgyűlés 3 tagú szavazatszámláló bizottságot hoz létre a közgyűlés elnöke és alelnökei megválasztásának
lebonyolítására. Tagjai: Nagy Gábor, Tausz István, Bauer Károly, Varga Gyula és Szabó Lajos közgyűlési tagok.
A megyei közgyűlés
168/2006. (X. 13.) sz. határozata
a közgyűlés elnökének megválasztásáról
A közgyűlés megállapítja, hogy a titkos szavazás eredményeként Kovács Ferenc a közgyűlés elnöke.
A megyei közgyűlés
169/2006. (X. 13.) sz. határozata
a közgyűlés elnöke illetményének megállapításáról
A közgyűlés Kovács Ferenc elnök illetményét havi bruttó 600.000,- Ft-ban, költségtérítését pedig 180.000,- Ftban határozza meg.
A megyei közgyűlés
170/2006. (X. 13.) sz. határozata
a közgyűlés alelnökeinek megválasztásáról
A közgyűlés megállapítja, hogy a titkos szavazás eredményeként Majthényi László és Marton Ferenc a
közgyűlés alelnökei.
A megyei közgyűlés
171/2006. (X. 13.) sz. határozata
a közgyűlés alelnökei illetményének megállapításáról
A közgyűlés Majtényi László és Marton Ferenc alelnökök illetményét havi bruttó 560.000 - 560.000,- Ft-ban,
költségtérítésüket pedig 112.000 - 112.000,- Ft-ban határozza meg.
A megyei közgyűlés
172/2006. (X. 13.) sz. határozata
a közgyűlés állandó bizottságai és szakbizottsága tagjainak megválasztásáról
A közgyűlés állandó bizottságait és szakbizottságát a következők szerint választja meg:
I.
Állandó bizottságok
1.

Egészségügyi és Szociális Bizottság
a) közgy. tagjai:

elnök:
alelnökök:
tagok:

Horváthné Stukics Erzsébet
Fehér László
Kovács Endre
Horváth Antalné
Horváth Csaba
Mészáros Árpád
Dr. Németh Kálmán
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Turisztikai és Sport Bizottság
a) közgy. tagjai:

elnök:
alelnökök:

Nagy Gábor
Táncsics Péter
Csirkovics Dávid
Horváthné Stukics Erzsébet
Patyi Elemér

tagok:
3.

Kisebbségi és Külügyi Bizottság
a) közgy. tagjai:

elnök:
alelnökök:

Nagy Antal
Görcz Gyula Csaba
Tausz István
Pados Róbert
Gaál Angelika

tagok:
4.

Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság
a) közgy. tagjai:

elnök:
alelnökök:

Mészáros Árpád
Dr. Stipkovits Ferenc
Bánó Zoltán
Kovács János
Pados Róbert
Háromi Jenő János
Makkos István

tagok:

5.

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
a) közgy. tagjai:

elnök:
alelnökök:

Dr. Dénes Tibor
Szücs Gábor
Rácz Károly
Szlama József
Varga Gyula

tagok:
6.

Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
a) közgy. tagjai:

elnök:
alelnökök:
tagok:

7.

Kiniczky István
Fódi Károly
Sőre Zoltán
Tureczki Róbert
Szakács Marcell

Ügyrendi és Jogi Bizottság
a) közgy. tagjai:

elnök:
alelnökök:
tagok:

Básthy Béla
Bauer Károly
Szijártó László
Szabó Lajos
Szlama József
II.
Szakbizottság

1.

Rendészeti Szakbizottság
közgyűlési tag:

elnök:

Pajor András
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
14/2006. (X. 13.) számú rendelete
a megyei önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított
10/1995. (VI. 19.) sz. rendelete módosításáról
A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló,
többször módosított 10/1995. (VI. 19.) sz. rendeletét (a továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint módosítja.
1.

§.

A SZMSZ 48. §.-a hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 48. §.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

ügyrendi és jogi bizottság
pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság
területfejlesztési és környezetvédelmi bizottság
turisztikai és sport bizottság
egészségügyi és szociális bizottság
oktatási, kulturális és ifjúsági bizottság
kisebbségi és külügyi bizottság „
2.

§.

A SZMSZ 56. §-a hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 56. §. Az egyes bizottságok sajátos feladatai.
(1) Az ügyrendi és jogi bizottság feladatai:
a)

előkészíti a közgyűlés és szervei szervezeti és működési szabályzatát, vizsgálja hatályosulását, szükség
esetén javaslatot tesz kiegészítésére, módosítására;
b) ellátja a titkos szavazás lebonyolításával kapcsolatos teendőket;
c) figyelemmel kíséri és vizsgálja az önkormányzati hivatal ügyrendszerű működését;
d) véleményezi a közgyűlés elé beterjesztendő rendelet-tervezeteket, szerződés-tervezeteket, a szervezeti
és működési szabályzattal és más jogszabályokkal való összhangja szempontjából;
e) figyelemmel kíséri és elősegíti a közgyűlés tagjai jogai érvényesülését és kötelezettségei teljesítését, a
közgyűlés elnökének felkérésére kivizsgálja a képviselői összeférhetetlenség megállapítására irányuló
kezdeményezést;
f) nyilvántartja a megyei közgyűlés tagjainak, valamint a velük közös háztartásban élő házas- vagy
élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatát, s azokkal kapcsolatban ellátja a vonatkozó
jogszabályok szerinti ellenőrzési feladatokat.
(2) A pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság feladatai:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

véleményezi az önkormányzat éves költségvetési javaslatát és a végrehajtásról szóló féléves, éves
beszámoló tervezetét;
figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a
vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat;
vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát;
ellenőrzi a pénzkezelési szabályzat betartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését.
szervezi, koordinálja az önkormányzat ingatlan és ingó vagyonával való gazdálkodást, az önkormányzat
vállalkozói tevékenységét, előkészíti az ezzel kapcsolatos közgyűlési döntéseket;
elősegíti a megye nemzetközi gazdasági kapcsolatai fejlesztését;
elősegíti a települési önkormányzatok és a nem önkormányzati gazdálkodó szervezetek közötti
gazdasági kapcsolatok kialakítását,
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h) figyelemmel kíséri a megye nem önkormányzati gazdasága helyzetét és az érintett szervezetekkel
együttműködve segíti fejlesztését;
i) figyelemmel kíséri a megye lakossága áruval, szolgáltatásokkal való ellátását, valamint a fogyasztói
érdekvédelem érvényesülését;
j) figyelemmel kíséri a munkaerő, illetve a foglalkoztatási helyzet alakulását;
k) figyelemmel kíséri a megyei önkormányzat teljes vagy részben tulajdonát képező közszolgáltatást
végző gazdasági társaságok munkáját, közreműködik ezek tekintetében a tulajdonost megillető döntések
előkészítésében;
l) feladatkörében eljárva ellenőrzi az önkormányzati hivatal munkáját.
(3) A területfejlesztési és környezetvédelmi bizottság feladatai:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

gondoskodik a megyei önkormányzat éves fejlesztési, felújítási célkitűzéseinek ágazatok közötti
összehangolásáról, ellenőrzi az önkormányzat fejlesztési, felújítási feladatai végrehajtását;
figyelemmel kíséri és elősegíti az országhatáron is átnyúló regionális s a településrendezési tervezés
során a területi lehetőségek és érdekek összehangolt érvényre juttatását;
figyelemmel kíséri a műemlékvédelmi tevékenységet;
figyelemmel kíséri és elősegíti a megye elmaradott térségei fejlesztési lehetőségeit;
közreműködik a térségi területrendezéssel, továbbá a környezet épített és természetes elemeinek
védelmével, összehangolásával, s a területfejlesztéssel kapcsolatos megyei feladatok ellátásában;
figyelemmel kíséri a kommunális ellátás helyzetét, közreműködik fejlesztésük érdekében tervek,
koncepciók kidolgozásában;
az érintett állami, önkormányzati és társadalmi szervezetekkel együttműködve elősegíti a megye egész
területét vagy annak egy részét érintő környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok összehangolt
ellátását;
feladatkörében eljárva ellenőrzi az önkormányzati hivatal munkáját;

(4) A turisztikai és sport bizottság feladatai:
a)
b)
c)
d)

elősegíti a megye idegenforgalmi fogadókészsége fejlesztését;
elősegíti, szervezi a falusi turizmus fejlesztését;
elősegíti a megyében a turisztikai információs feladatok szervezett ellátását;
összehangolja a vendégforgalomban érintett önkormányzati és nem önkormányzati szervek, szolgáltató
szervezetek munkáját, ennek keretében elősegíti a megye idegenforgalmi fogadóképessége
kultúráltságnak fejlesztését;
e) a közművelődési és ifjúsági bizottsággal együttműködve elősegíti a megye vendégforgalma
szempontjából jelentős kulturális, gazdasági rendezvények sikeres megrendezését;
f) közreműködik a megyei önkormányzat tulajdonát képező Savaria Tourist Kft tekintetében a tulajdonosi
jogosítványok gyakorlásának előkészítésében;
g) feladatkörében eljárva ellenőrzi az önkormányzati hivatal munkáját.
h) együttműködik a megye területén a sporttal foglalkozó szervezetekkel, intézményekkel;
i) figyelemmel kíséri a területi versenyrendszerek kialakítását, működtetését, a diák-, utánpótlás-,
kistelepülési-, szabadidős sport feltételrendszerének kialakítását;
j) ellenőrzi a Vas Megyei Sportigazgatóság éves feladattervének végrehajtását, továbbá elősegíti a megyei
közgyűlés hosszú távú sportkoncepciójában meghatározott feladatok időarányos végrehajtását;
k) kapcsolatot tart a települési önkormányzatokkal, részükre igény szerint – a Vas Megyei
Sportigazgatóság útján – sportfeladataik megvalósításához szakmai segítséget nyújt.
(5) Az egészségügyi és szociális bizottság feladatai:
a) összehangolja az egészségügyi, szociális ellátási, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat;
b) közreműködik a megyei önkormányzat egészségügyi és szociálpolitikai, gyermek- és ifjúságvédelmi
célkitűzéseinek és terveinek kidolgozásában, s ellenőrzi végrehajtásukat;
c) figyelemmel kíséri és ellenőrzi az önkormányzat egészségügyi és szociális, gyermek és ifjúságvédelmi
intézményeinek munkáját, továbbá az érintett települési önkormányzatok illetékes szerveivel
együttműködve a városi kórházak térségi ellátó tevékenysége helyzetét;
d) jóváhagyja a fenntartásában lévő bentlakásos szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények
szakmai programját;
e) feladatkörében eljárva ellenőrzi az önkormányzati hivatal munkáját.
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(6) Az oktatási, kulturális és ifjúsági bizottság feladatai:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

figyelemmel kíséri a települési önkormányzatok fenntartásában lévő középfokú oktatási intézmények
beiskolázási munkáját, az ott folyó képzési struktúrát, s a középiskolai diákotthonok helyzetét;
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;
vizsgálja és elősegíti az óvodai és iskolai anyanyelvi oktatás helyzetét, s e tekintetben együttműködik a
Kisebbségi és Külügyi Bizottsággal;
figyelemmel kíséri és ellenőrzi az önkormányzat oktatási, közművelődési, közgyűjteményi, művészeti
intézményeiben folyó szakmai munkát, közreműködik az ezeket érintő fejlesztési tervek
kidolgozásában;
összehangolja, segíti a megyében folyó művészeti munkát;
közreműködik az ifjúság életkörülményeit érintő tervek, programok kidolgozásában és végrehajtásuk
ellenőrzésében;
figyelemmel kíséri az ifjúságra vonatkozó jogszabályok végrehajtását;
közreműködik a megyei tudományos munka összehangolásában.
feladatkörében eljárva ellenőrzi az önkormányzati hivatal munkáját.

(7) A kisebbségi és külügyi bizottság feladatai:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

segíti és ellenőrzi a kisebbségek érdekében hozott jogszabályok, közgyűlési döntések végrehajtását, a
jogszabályokban meghatározott esetekben a kisebbségek véleményezési, egyetértési jogának
érvényesülését;
elősegíti a kisebbségek kultúrájának ápolását;
az óvodai és az iskolai anyanyelvi oktatás, pedagógia, szakmai szolgáltatás feltételeinek fejlesztésében
együttműködik a közgyűlés oktatási bizottságával;
tájékoztatja a kisebbségi civil szervezeteket és a kisebbségi lakosságot a megyei bizottsági és
közgyűlési tevékenységről;
segíti a megyében létrejött kisebbségi önkormányzatokat feladataik megvalósításában;
támogatja a kisebbségkutatást és a kisebbségi tudományos tevékenységet;
koordinálja a kisebbségek kiemelkedő személyiségei emlékének ápolását;
előzetesen véleményezi a megyei közgyűlés és szervei éves nemzetközi tervét, a főbb nemzetközi
kapcsolatokról készített éves beszámolót és a nemzetközi kapcsolatok kollégiuma elé kerülő
napirendeket,
szervezi a megyében élő kisebbségek szomszédos megyék hasonló kisebbségi szervezeteivel és az
anyaországgal való kapcsolattartását;
segíti a határon túli magyarsággal – elsősorban a közvetlen határ mentén élőkkel – az együttműködést
(Muravidék, Burgenland, romániai Hunyad megye);
együttműködik azokkal a civil szervezetekkel, amelyek a határon túli magyarság ügyeivel foglalkoznak;
a határon átnyúló kapcsolatok keretében az EURÉGIO West/Nyugat Pannonia keretszerződése alapján
– az érintett társbizottságokkal együttműködve – segíti projektek és programok kidolgozását és
lebonyolítását;
közreműködik az Alpok-Adria Munkaközösség kisebbségi munkacsoport munkájában;
kezdeményezi a közgyűlésnél külföldi önkormányzattal kapcsolat felvételét;
feladatkörében eljárva ellenőrzi az önkormányzati hivatal munkáját;

(8) A bűnmegelőzési és közbiztonsági szakbizottság feladatai:
a)

szervezi és koordinálja a közbiztonsággal összefüggő feladatok ellátásának társadalmi segítését,
ellenőrzését;
b) figyelemmel kíséri a közbiztonság érdekében tett intézkedések eredményességét; hatékonyságát,
szükség esetén átfogó vizsgálat megtartását kezdeményezi;
c) figyelemmel kíséri a közlekedésbiztonsági helyzet alakulását;
d) figyelemmel kíséri a bűnözés – különös tekintettel a fiatalkori bűnözés – helyzetének alakulását és a
bűnözés megelőzése érdekében tett intézkedések eredményességét.”
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3.

§.

A SZMSZ 67. §. (1) bekezdése hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:
„67. §. (1) A közgyűlés tisztségviselői: az elnök, két főállású alelnök, egy társadalmi megbízatású alelnök,
akiket a közgyűlés tagjai sorából a közgyűlés elnökének javaslatára titkos szavazással négy évre
választ.
A közgyűlés elnökét feladatai ellátásában – távolléte, tartós akadályoztatása esetén – az általa
kijelölt főállású alelnök helyettesíti.
A tisztségviselők tekintetében a munkáltatói jogokat a közgyűlés, a főállású alelnökök tekintetében
az egyéb munkáltatói jogokat a közgyűlés elnöke gyakorolja.”
4.

§.

A SZMSZ 64. §-a hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A közgyűlés elnökének tanácsadó testületei
(1) A közgyűlés nemzetközi kapcsolatait a Nemzetközi Kapcsolatok Kollégiuma szervezi.
A Nemzetközi Kollégium tagjai: a közgyűlés elnöke, alelnökök, a bizottságok elnökei.
(2) A közgyűlés – az általa megállapított közbeszerzési szabályzatban foglaltak szerinti döntések
előkészítésére – Közbeszerzési Szakértői Tanácsadó Testületet hoz létre.
A testület vezetőjét és tagjait a közgyűlés elnöke bízza meg, s állapítja meg díjazásukat.
(3) A közgyűlés Tudományos Tanácsadó Testületet hoz létre a megye tudománypolitikai feladatainak
koordinálására.
A testület vezetőjét és tagjait a közgyűlés elnöke bízza meg.
5.

§.

A SZMSZ 69. §-a hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 69. §.
(1) Az alelnökök a közgyűlés elnöke által meghatározott módon vesznek részt az önkormányzat munkájában.
(2) Az alelnökök:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

segítik az elnököt a bizottságok munkájának összehangolásában;
segítik a bizottságok szakmai munkáját;
az elnök által meghatározott módon közreműködnek az önkormányzati hivatal irányításában;
kapcsolatot tartanak – az elnök által meghatározott módon – elsősorban a települési
önkormányzatokkal, a megyében működő állami és társadalmi szervezetekkel;
segítik a közgyűlés tagjainak képviseleti munkáját;
a közgyűlés, illetve az elnök megbízása alapján képviselik a megyei önkormányzatot.”
6. §.

A SZMSZ – a választott tanácsnokok feladatairól szóló – 13. sz. melléklet 1-3. pontjai hatályukat vesztik.
7. §.
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2006. október 13-tól kell alkalmazni.
Szombathely, 2006. október 13.
Dr. Kun László sk.
megyei főjegyző

Kovács Ferenc sk.
a közgyűlés elnöke
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KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK
A megyei közgyűlés
174/2006. (X. 13.) sz. határozata
a megyei kórház struktúraátalakítási pályázatának támogatásáról
A közgyűlés:
1.

2.

egyetértését adja a megyei kórház struktúraátalakítási – önálló - pályázatának beadásához, valamint a
szentgotthárdi Rehabilitációs Kórház és Gyógyfürdő intézménnyel közös pályázat beadásához, s
felhatalmazza a Markusovszky Kórház főigazgatóját a pályázat elkészítésére és 2006. október 20-i
határidővel történő benyújtására;
felhatalmazza elnökét a pályázatok támogatására vonatkozó szándéknyilatkozat megtételére, s a
közgyűlésnek utólagos jóváhagyásra történő beterjesztésére.

Felelős:
Határidő:

a közgyűlés elnöke
azonnal, illetve folyamatos

A megyei közgyűlés
175/2006.(X.13.) sz. határozata
a sárvári és celldömölki kórházak struktúraátalakítási közös pályázatának támogatásáról
A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az egészségügyi ellátórendszer struktúraátalakítására irányuló –
társulási megállapodás szerint működő sárvári és celldömölki kórházak – közös pályázatának támogatására
vonatkozó szándéknyilatkozat megtételére, s a közgyűlésnek utólagos jóváhagyásra történő beterjesztésére.
Felelős:
Határidő:

a közgyűlés elnöke
azonnal, illetve folyamatos
A megyei közgyűlés
176/2006.(X.13.) sz. határozata
a közgyűlési frakciók megalakulásának tudomásulvételéről

A közgyűlés tudomásul veszi, hogy megalakult a :
• Magyar Szocialista Párt frakció 11 fővel, frakcióvezető Szücs Gábor, helyettesek Gaál Angelika és
Nagy Antal;
• FIDESZ Polgári Együttműködés frakció 25 fővel, frakcióvezető Pajor András, helyettesek Básthy Béla
és Tausz István;
• Vas Megyei Önkormányzatokért Egyesület frakció 2 fővel, frakcióvezető Patyi Elemér, helyettes
Bauer Károly,
• Polgármesterek Vas Megyéért Egyesület frakció 2 fővel, frakcióvezető Varga Gyula, helyettese dr.
Németh Kálmán.
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