
 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 2015. november 27-i ülésének határozatai 

 

 

 

73/2015. (XI. 27.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés az ülés tárgysorozatát az alábbiak szerint állapítja meg: 

Nyílt ülés keretében tárgyalja: 

1. Beszámoló a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről 

2. A migráció aktuális helyzete 

3. Tájékoztató a megye közlekedésfejlesztési helyzetérő 

4. Tájékoztató Vas megye köznevelésének helyzetéről 

5. Vas megye erdőgazdálkodási helyzete 

6. A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tevékenysége 

7. Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Hosszú Távú Településfejlesztési 

Koncepciójáról  

8. A 2014-2020. évi TOP Vas megyei programjainak indulása 

9. Regionális szempontból kedvezményezett járás kijelöléséről 

10. A Vas Megyei Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési terve 

11. A Bursa Hungarica ösztöndíj-rendszerhez történő csatlakozásról 

12. Közösségi célú alapítvány támogatásáról 

13. Emléklapok átadásáról 

Zárt ülés keretében tárgyalja: 

14. Elismerő oklevelek adományozásáról 

 

 

74/2015. (XI. 27.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről 

készített beszámolót tudomásul veszi. 

 

 

75/2015. (XI. 27.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés Vas megye rendőr-főkapitányának tájékoztatóját a migráció aktuális 

helyzetéről – köszönettel – tudomásul veszi. 
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76/2015. (XI. 27.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a megye közlekedésfejlesztési helyzetéről szóló tájékoztatót – 

köszönettel – tudomásul veszi. 

 

 

77/2015. (XI. 27.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a megye köznevelésének helyzetéről szóló tájékoztatót – köszönettel 

– tudomásul veszi. 

 

 

78/2015. (XI. 27.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a megye erdőgazdálkodási helyzetéről szóló tájékoztatót – 

köszönettel – tudomásul veszi. 

 

 

79/2015. (XI. 27.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tevékenységéről szóló 

tájékoztatót napirendjéről leveszi, annak megtárgyalását a 2015- december 11-i közgyűlés 

tárgysorozatai közé felveszi. 

 

 

80/2015. (XI. 27.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés Szombathely Megyei Jogú Város Hosszú Távú Településfejlesztési 

Koncepciójáról készült tájékoztatót – köszönettel – tudomásul veszi. 
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81/2015. (XI. 27.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés: 

 

1. elfogadja a Vas megyei integrált fejlesztési program (ITP) 2015. május óta aktualizált, 

előterjesztett változatát; 

Felelős:           a  közgyűlés elnöke 

Határidő:       azonnal 

 

2. megismerte és elfogadja a 2014-2020 évi TOP Vas Megyei fejlesztési programjának 

indulásáról készített előterjesztést;  

 

Felelős:           a  közgyűlés elnöke 

Határidő:       azonnal 

 

3. megbízza elnökét azzal, hogy vizsgálja meg a megyei önkormányzat TOP-ban, és más 

operatív programban ellátandó, pályázói projektmenedzsmentben való közreműködésének 

feltételeit, és biztosítsa a közreműködés szervezeti és tárgyi feltételeit. 

 

Felelős:           a  közgyűlés elnöke 

Határidő:       2016. április 30. 

 

 

82/2015. (XI. 27.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) 

Korm. rendelet 3. §-a alapján regionális szempontból kedvezményezett járásnak jelöli ki a 

Körmendi járást. 

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:      azonnal 
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83/2015. (XI. 27.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Önkormányzat 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési 

tervét elfogadja.  

 

Felelős:           a megyei jegyző 

Határidő:       2015. november 30. 

 

 

84/2015. (XI. 27.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés  

 

- csatlakozik az illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező, szociálisan 

hátrányos helyzetű pályázók számára kiírt Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2016. évi 

fordulójának lebonyolításához; 

- 2016. évi költségvetésében erre a célra 1.520 e Ft-ot különít el; 

- hallgatónként 4.000 Ft támogatást biztosít, kizárólag szociális rászorultság alapján, a 

megyei összesített listának megfelelően, a jövedelmi viszonyok alapján legrászorultabb 

38 fő részére. 

 

Felelős:                           a közgyűlés elnöke, a megyei jegyző 

Határidő:                       azonnal és a program ideje alatt folyamatos 

 

 

 

85/2015. (XI. 27.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

 

1. a civil alap terhére a Tudás Fája Közalapítvány részére Karácsonyi ünnepség szervezésére 

50 ezer Ft támogatást biztosít; 

 

2. felkéri elnökét a támogatási szerződések aláírására. 

 

Felelős:           a  közgyűlés elnöke 

Határidő:       azonnal 
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86/2015. (XI. 27.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a 25. éves önkormányzatiság alkalmából emléklapot adományoz a 

munkájában ez idő alatt résztvevő képviselők számára. 

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:      azonnal 

 

 

87/2015. (XI. 27.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés   

 az Alsóőri Virgonc Néptánccsoport megalakulásának 35.,   

 a Vasegerszegi Szent Miklós Idősek Otthona alapításának 20.,  

 a Magyar Vöröskereszt Jánosházi Alapszervezete fennállásának 90.,  

 a Rumi Kórusegyesület alapításának 30.,  

 a Körmendi Senior Táncegyüttes működésének 10.,  

 az Ungaresca Senior Tánccsoport megalakulásának 25.,  

 a Savaria Táncsport Egyesület alapításának 45. évfordulója alkalmából utólagos 

jóváhagyással 

 az Ungaresca Táncegyesület fennállásának 60. és  

 a Kőszegi Ipartestület alapításának 130. évfordulója alkalmából   

  

elismerő oklevelet adományoz.  

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:      a jubileumi évfordulók napja  

 

 

Szombathely, 2015. november 27. 

 

 

 

 

 


