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1/2016. (II. 12.) 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 Vas Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. 

(……)önkormányzati rendelet megalkotása, valamint előterjesztés a Vas Megyei 

Önkormányzat 2017-2019. évekre vonatkozó középtávú tervéhez 

3) A megyei önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII. 

15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

4) A köztisztviselők díjazásáról és egyéb juttatásairól, támogatásairól szóló rendelet 

módosításáról 

5) Beszámoló a Vas Megyei Önkormányzat 2015. évi nemzetközi kapcsolatairól és a 

2016. évi tervezett programokról 

6) Előterjesztés a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa, 

valamint a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése között 2016. évre szóló 

megállapodásról 

7) Állásfoglalás a betelepítési kvótarendszerrel kapcsolatban 

8) Beszámoló a Vas Megyei Értéktár Bizottság 2015. második félévi tevékenységéről 

9) Tájékoztató az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. regionális 

integrációt követő tevékenységéről 

10) Tájékoztató Vas megye szakképzésének helyzetéről, fejlesztési szükségleteiről 

11) A „Cycling along Iron Curtain” projekt szlovén-magyar nemzetközi pályázat 

önerejének biztosításáról 

12) A „RECOOP SI-HU” projekt szlovén-magyar nemzetközi pályázat önerejének 

biztosításáról 

13) Közösségi célú alapítvány támogatása 

14) A Vas Megyei Közgyűlés és a Nyugat-Magyarországi Innovációs Centrum között 

kötendő együttműködési megállapodásról és helyiségbérleti szerződésről 

15) „Felhatalmazás a 2014-2020 közötti európai uniós programozási időszakban a Terület 

és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) megvalósítása keretében a megyei 

önkormányzati feladatok végrehajtásával kapcsolatban” 

16) „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 

együttműködések” című, TOP-5.1.1-15 kódszámú projektben és a KEHOP-1.2.0 



kódszámú „Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és 

kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” című projektben a projektpartneri 

feladatok végrehajtására való felhatalmazására 

 

Zárt ülés keretében tárgyalja: 

17) A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 2016. március 15-e alkalmából 

adományozandó kitüntetések, elismerések 

18) Új Rendészeti Szakbizottsági tag megbízása 

19) A közgyűlés elnöke szabadságolási terve 

20) Előterjesztés a különböző szervezetekbe a Vas Megyei Közgyűlés részéről delegált 

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

készített beszámolót tudomásul veszi. 
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A Vas Megyei Közgyűlés az önkormányzat középtávú tervével kapcsolatban 

megállapítja, hogy a 2017-2019. költségvetési évekre a 353/2011. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 2. §  (1)  bekezdésében foglalt saját bevételének minősülő bevétele a 

költségvetési évet követő 3 évre: 
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- A közgyűlés az önkormányzat középtávú tervével kapcsolatban megállapítja, hogy az 

önkormányzatnak a tárgyidőszakra az alábbi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő 3 évre: 
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     Tervezzük a 2016. évi 

igénybevételt, a 

kötelezettségvállalás összege az 

elnyert pályázatok 

költségvetésének a függvénye. 
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Felelős:  a megyei közgyűlés elnöke 

Határidő:   folyamatos 
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A Vas Megyei Közgyűlés: 

1.) elfogadja a Vas Megyei Önkormányzat 2015. évi nemzetközi kapcsolatairól szóló 

beszámolót, 

2.) az írásbeli előterjesztéssel egyezően jóváhagyja a 2016. évi nemzetközi tervet.                                         

                                                                 

Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő: azonnal 
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A közgyűlés  

1. a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa és a Vas Megyei 

Önkormányzat Közgyűlése között a 2016. évre szóló megállapodást - a melléklettel 

megegyezően - jóváhagyja, 

2. a munkaprogram feladatainak végrehajtására az önkormányzat 2016. évi 

költségvetésének nemzetközi kapcsolatok előirányzatán belül a szükséges pénzügyi 

fedezetet biztosítja, 

3. megbízza a közgyűlés elnökét a megállapodás aláírására. 

 

 

Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal,   

                   illetve a partnerrel egyeztetett időpontban - a megállapodás aláírására;  

                   továbbá a végrehajtásra folyamatos 
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A Vas Megyei Közgyűlés 

 



1. elutasítja a kötelező betelepítési kvótát és a Nyugat-Európába érkezett migránsok 

Magyarországra történő esetleges visszatoloncolását; 

2. a határok átjárhatósága és a schengeni jogszabályok működőképességének fenntartása 

Vas megye számára különös jelentőséggel bír, ezért a testület kéri a kormányt, hogy 

minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a 

kötelező betelepítési kvóta alkalmazását, védje meg az országot és a magyar 

embereket. 

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:      azonnal 
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A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Értéktár Bizottság 2015. második félévi 

tevékenységéről készített beszámolót elfogadja. 
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A Vas Megyei Közgyűlés az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 

regionális integrációt követő tevékenységéről szóló tájékoztatót – köszönettel – tudomásul 

veszi. 
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A Vas Megyei Közgyűlés a Vas megye szakképzésének helyzetéről, fejlesztési 

szükségleteiről szóló tájékoztatókat – köszönettel – tudomásul veszi. 
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A Közgyűlés  

a.) jóváhagyja, hogy a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal szlovén partnerséggel 

pályázatot nyújtson be a ”Cycling along Iron Curtain” projektre; 

b.)  a legfeljebb 8.000 Euro összegű önerőt a 2016. évi költségvetésében biztosítja;  



c.) felhatalmazza a Hivatal vezetőjét, hogy a projekt végleges költségvetéséhez igazítsa az 

önerő összegét. 

 

 

Felelős:  megyei jegyző  

Határidő:  azonnal 
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A Vas Megyei Közgyűlés  

a.) jóváhagyja, hogy a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal szlovén partnerséggel 

pályázatot nyújtson be a ”Recoop SI-HU” projektre; 

b.)  a legfeljebb 10.000 Euro összegű önerőt a 2016. évi költségvetésében biztosítja;  

c.) felhatalmazza a Hivatal vezetőjét, hogy a projekt végleges költségvetéséhez igazítsa az 

önerő összegét. 

 

Felelős:  megyei jegyző  

Határidő:  azonnal 
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A megyei közgyűlés  

 

1. az elnöki keret terhére a Hermann Ottó-s Diákokért Alapítvány részére a Hermann 

Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium kosárlabda 

sportköre sporteszköz beszerzésére 45.000,- Ft, a Kőszeg Fúvószenekaráért 

Alapítvány részére Kőszeg Város Koncert Fúvószenekarának 150 éves jubileumi 

rendezvénye lebonyolításához 200.000,- Ft, továbbá a  Dr. Tiborcz Sándor 

Egészségügyi Szakdolgozók Önképzését Támogató Alapítvány részére az Ápolók 

Napja alkalmából tartandó ünnepség megrendezéséhez 100.000,- Ft támogatást 

biztosít.  

 

2.  Felkéri elnökét a támogatási szerződések aláírására.  

 

Felelős:  közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 
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A közgyűlés a Nyugat-Magyarországi Innovációs Centrummal kötendő Együttműködési 

megállapodás és helyiségbérleti szerződés tervezetét az előterjesztés mellékletének 

megfelelően jóváhagyta és felhatalmazza elnökét, hogy azokat írja alá. 

 

Felelős:     a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 
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A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése: 

1. felhatalmazza Hivatalának vezetőjét a Megyei Önkormányzati Hivatalának a 2014 – 

2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 

hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló települési önkormányzati közfeladat – 

fejlesztési projekteket megalapozó jognyilatkozatok megtételére és megállapodások (a 

továbbiakban: Megállapodások) aláírására; 

2. felkéri a megyei jegyzőt, hogy az 1. pont alapján megkötött Megállapodásokról – az 

azok aláírását követő, az éves munkaprogramban rögzített soron következő ülésen – 

tájékoztassa a Közgyűlést; 

3. a 97/2015. (XII. 11.) számú határozatát visszavonja. 

 

Felelős:     a közgyűlés elnöke, megyei jegyző 

Határidő:  azonnal 
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A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése: 

1. hozzájárul ahhoz, hogy a Vas Megyei Önkormányzat, illetve pályázati felhívás 

módosítása esetén a Hivatal „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, 

foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című, TOP-5.1.1-15 kódszámú 

projektben és a KEHOP-1.2.0 kódszámú „Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó 



módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” című projektben 

projektpartnerként pályázatot adjon be, 

2. felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét, vagy a Hivatal vezetőjét az 1. pontban 

foglalt projektekben való projektpartneri feladatokból eredő jognyilatkozatok 

megtételére és megállapodások aláírására; 

3. felkéri a megyei jegyzőt, hogy az 1. pont alapján megkötött Megállapodásokról – az 

azok aláírását követő, az éves munkaprogramban rögzített soron következő ülésen – 

tájékoztassa a Közgyűlést. 

 

Felelős:           a közgyűlés elnöke, megyei jegyző 

Határidő:       azonnal 

 

 

C 
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A Vas Megyei Közgyűlés a Rendészeti Szakbizottsága tagjává, a megyei rendőr-

főkapitánnyal együtt, - Baranyai Tibor egyidejű felmentése mellett - Dr. Babos Albert 

nyugalmazott határőr dandártábornok urat bízza meg. 

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:      azonnal  
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A közgyűlés Majthényi László közgyűlési elnök szabadságolási tervét az előterjesztés 

melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Felelős:     a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 
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A Vas Megyei Közgyűlés  a különböző szervezetekbe delegált személyi javaslatokat az 

előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja. 

 

Felelős:            a közgyűlés elnöke 

Határidő:        azonnal 

 


