
A Vas Megyei Közgyűlés 2016. június 24-i ülésének határozatai 

 

 

47/2016. (VI. 24.) 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. Tájékoztató az önkormányzatoktól a járási hivatalok hatáskörébe átkerült szociális 

ellátások tapasztalatairól 

3. Beszámoló a Vas Megyei Értéktár Bizottság 2016. I. félévi tevékenységéről 

4. Hargita megyével történő kapcsolatfelvétel nemzetközi együttműködés kiépítése 

céljából 

5. Előterjesztés felhatalmazás adásáról 

6. Közösségi célú alapítványok támogatásáról 

7. Ingyenes használati szerződés megkötéséről 

8. A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról 

 

 

 

48/2016. (VI. 24.) számú határozat 

 

 

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

készített beszámolót tudomásul veszi. 

 

 

 

49/2016. (VI. 24.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés az önkormányzatoktól a járási hivatalok hatáskörébe átkerült 

szociális ellátások tapasztalatairól készült tájékoztatót – köszönettel – tudomásul veszi. 



50/2016. (VI. 24.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Értéktár Bizottság 2016. I. félévi tevékenységéről 

készített beszámolót elfogadja. 

 

 

 

51/2016. (VI. 24.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Vas Megyei Önkormányzat és 

Hargita megye közötti nemzetközi együttműködés kiépítése céljából tárgyalásokat 

kezdeményezzen. 

 

Felelős:            a közgyűlés elnöke 

Határidő:        azonnal, illetve folyamatos 

 

 

 

52/2016. (VI. 24.) számú határozat 

 

Vas Megye Közgyűlése 

a.) felhatalmazza a közgyűlés elnökét és a jegyzőt, hogy a soron következő üléséig esedékes 

pályázatokat benyújtsák azzal, hogy a pályázatokhoz szükséges önerő, a költségvetésében 

tervezett személyi és rezsi kiadásokból teljes egészégben biztosítható legyen; 

b.) felhívja elnökét és a jegyzőt, hogy az a.) pontban foglaltakról a soron következő ülésen 

számoljanak be.  

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:       és folyamatos, legkésőbb a soron következő közgyűlésen 

 

 

 



53/2016. (VI. 24.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

 

1. a Civil Alap keret terhére a Kisunyom Községért Alapítvány részére önkormányzati 

nap szervezésére 70.000, a Tömörd Községért Alapítvány részére falunap szervezésére 

50 ezer forint támogatást biztosít; 

 

2. felkéri elnökét a támogatási szerződések aláírására. 

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:      azonnal 

 

 

 

54/2016. (VI. 24.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

 

a)  ingyenes használati szerződést köt a Szombathelyi Egyházmegyével a Vas Megyei 

Önkormányzati Hivatal elnöki irodájában található alábbi berendezési tárgyak 

vonatkozásában: 

 

- vitrines szekrény; 

- szekrény; 

- íróasztal; 

- karosszék. 

 

A határozatlan idejű szerződés értelmében a használatba vevő ellenértéket nem fizet, 

ugyanakkor köteles az említett tárgyak állagának megőrzésére. 

 

b) felhatalmazza elnökét, hogy a végleges szerződést aláírja. 

 

Felelős:          dr. Balázsy Péter, megyei jegyző 

Határidő:      2016. november 30. a szerződés megkötésére 

 

 

 

55/2016. (VI. 24.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal alapításának módosítását – 

az előterjesztéssel egyező tartalommal – elfogadja. 



 

Felelős:              a közgyűlés elnöke 

Határidő:          azonnal 

 

Több tárgy nem lévén a közgyűlés elnöke az ülést berekeszti. 

 

Szombathely, 2015. június 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 


