A Vas Megyei Közgyűlés 2016. május 31-i határozatai

36/2016. (V. 31.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés az ülés tárgysorozatát az alábbiakban állapítja meg:
Nyílt ülés keretében tárgyalja:
1. Beszámoló a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről,
eseményekről
2. Beszámoló Vas megye közbiztonságának 2015. évi helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról, valamint a
rendőrség és az önkormányzatok kapcsolatáról, együttműködéséről
3. Tájékoztató a legnagyobb árbevétellel bíró Vas megyében működő gazdasági
társaságok társadalmi A 2015. évi munkaerő-piaci helyzet bemutatása Vas megyére
vonatkozóan
4. szerepvállalásáról a civil szféra támogatása terén, pályázati lehetőségek a fenti
cégekhez
5. A gyermekvédelem, a gyermekvédelmi intézmények helyzete Vas megyében
6. A megyei önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII.
15.) önkormányzati rendelet módosításáról
7. A köztisztviselők díjazásáról és egyéb juttatásairól, támogatásairól szóló rendelet
módosításáról
8. Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása keret terhére pályázat
benyújtására
9. A megyei önkormányzat európai uniós támogatási szerződéseivel kapcsolatos
projektmenedzsment és előkészítési feladatok költségeinek finanszírozása érdekében
megelőlegezési kérelem benyújtására
10. Alapítványi támogatásokról

Zárt ülés keretében tárgyalja:

11. Elismerő oklevelek adományozásáról
12. Az Integrált Területi Program megvalósítása érdekében létrehozandó Döntés-előkészítő
Bizottságba történő delegálásról, valamint megyei döntés-támogató bizottság
létrehozásáról.

37/2016. (V. 31.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés a legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről
készített beszámolót tudomásul veszi.
38/2016. (V. 31.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés:

1. Vas megye közbiztonságának 2015. évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról, valamint a Rendőrség és az
önkormányzatok kapcsolatáról, együttműködéséről szóló beszámolót elfogadja;

2. elismerését és köszönetét fejezi ki a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőinek és a
megye rendőri állományának a közbiztonság érdekében végzett kiemelkedő munkájáért.

Felelős:

a közgyűlés elnöke

Határidő:

azonnal

39/2016. (V. 31.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés „A legnagyobb árbevétellel bíró Vas megyében működő gazdasági
társaságok társadalmi szerepvállalásáról a civil szféra támogatása terén, pályázati lehetőségek
a fenti cégekhez”című tájékoztatót – köszönettel - tudomásul veszi.

40/2016. (V. 31.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés a gyermekvédelem, a gyermekvédelmi intézmények helyzete Vas
megyében című tájékoztatót – köszönettel – tudomásul veszi.

41/2016. (V. 31.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés „A 2015. évi munkaerő-piaci helyzet bemutatása Vas megyére
vonatkozóan” című tájékoztatót – köszönettel – tudomásul veszi.

42/2016. (V. 31.) számú határozat

Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése a belügyminiszter és a nemzetgazdasági
miniszter pályázati kiírása alapján, pályázat keretében 2016. évben 24.120.000 Ft támogatási
igényt nyújt be a 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I.
7. pontjában szereplő, a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására biztosított 300,0
millió forint összegű költségvetési keret terhére.

Felelős:

Majthényi László, a megyei közgyűlés elnöke

Határidő: 2016. szeptember 30.

43/2016. (V. 31.) számú határozat

Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy az Uniós
fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló
549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján az európai uniós támogatási szerződésekkel
kapcsolatos projektmenedzsment és előkészítési feladatok költségeinek megelőlegezése
érdekében maximum 70.000.000 összegű megelőlegezési kérelmet nyújtson be a
Miniszterelnökség Gazdálkodási és Személyügyekért Felelős Helyettes Államtitkárságára.

Felelős:

Majthényi László, a megyei közgyűlés elnöke

Határidő: 2016. szeptember 30.

44/2016. (V. 31.) számú határozat

A megyei közgyűlés

1. a Civil Alap keret terhére a Balogunyom Községért Alapítvány részére önkormányzati
nap szervezésére 60 ezer, a Répcelaki Óvoda Eszterlánc Alapítványa részére „Szülők
óvodája” című rendezvény szervezésére 25 ezer és az Őrállók Alapítvány részére
Őrállók napja hagyományőrző rendezvény szervezésére 30 ezer forint támogatást
biztosít.
2. Felkéri elnökét a támogatási szerződések aláírására.
Felelős:

közgyűlés elnöke

Határidő:

azonnal

45/2016. (V. 31.) számú határozat

A közgyűlés








a Kemenesaljai Baráti Kör alapításának 30.,
a kőszegi Alpensänger Német Nemzetiségi Kórus fennállásának 20.,
a Pornóapáti Tánccsoport működésének 5.,
a Rábafüzesi Asszonykórus fennállásának 40.,
a Pornóapáti Vegyeskar alapításának 30.,
a Kőszegi Karitász működésének 20. évfordulója alkalmából utólagos jóváhagyással
a Nardai Független Önkéntes Tűzoltó Egyesület fennállásának 125. évfordulója
alkalmából
elismerő oklevelet adományoz.

Felelős: a közgyűlés elnöke
Határidő: a jubileumi évfordulók napja

46/2016. (V. 31.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel:

1. a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program alábbi felhívásaira benyújtott Vas
megyei támogatási kérelmek döntési javaslatainak megfogalmazására összehívott
Döntés-előkészítő Bizottságokba tagként Majthényi Lászlót, a Vas Megyei Közgyűlés
elnökét, póttagként dr. Kondora Bálintot, a Vas Megyei Közgyűlés alelnökét, illetve
Marton Ferencet, a Vas Megyei Közgyűlés alelnökét delegálja:

















TOP-1.1.1-15 Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére
TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés
TOP-1.2.1-15
Társadalmi
és
környezeti
szempontból
fenntartható
turizmusfejlesztés
TOP-1.3.1-15 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés
TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja
TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása
TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések
TOP-3.2.1-15 Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra
energiahatékonyság-központú rehabilitációja, megújuló energiaforrások fokozott
használatának ösztönzése
TOP-3.2.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő,
megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása,
komplex fejlesztési programok keretében
TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
TOP-4.2.1-15 Szociális alap-szolgáltatások infrastruktúrájának bővítése,
fejlesztése
TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja
TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések
TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű
komplex programok
TOP-5.3.1-16 Helyi közösségi programok megvalósítása;

Felelős:

Majthényi László, a közgyűlés elnöke

Határidő:

azonnal

2. a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program alábbi felhívásaira benyújtott Vas
megyei támogatási kérelmek döntési javaslatainak megfogalmazására összehívott
Döntés-előkészítő Bizottságokba tagként dr. Balázsy Péter megyei jegyzőt, póttagként
Polgár Andrást, a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal csoportvezetőjét delegálja:



TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedés fejlesztés
TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések;

Felelős:

Majthényi László, a közgyűlés elnöke

Határidő:

azonnal

3. a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Döntés-előkészítő Bizottságába
delegált tagja, illetve akadályoztatása esetén póttagja a bizottság ülésén meghatározott
mandátummal vesz részt, melynek meghatározására a közgyűlés – összhangban a
Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (3)
bekezdésével, a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII. 15.)
önkormányzati rendelete 38. és 40. §-a alapján - ideiglenes bizottságot hoz létre és
hatalmaz fel. Az ideiglenes bizottság tagjai: Szijártó László, a Területi Tervezési és
Területfejlesztési Bizottság elnöke, Rába Kálmán, a Területi Tervezési és
Területfejlesztési Bizottság alelnöke, Szabó Lajos, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
alelnöke, Tausz István, a Területi Tervezési és Területfejlesztési Bizottság tagja és
Pajor András, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja;
4. az ideiglenes bizottság elnökének Szijártó László tanácsnokot választja meg.

Felelős:

Majthényi László, a közgyűlés elnöke

Határidő:

azonnal

