
A Vas Megyei Közgyűlés 2017. június 23-i üléseinek határozatai 

 

 

74/2017. (VI. 23.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés az ülés tárgysorozatát az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Nyílt ülés keretében tárgyalja: 

  

1. Beszámoló a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről és 

döntésekről. 

2.  A munkaerő-piaci helyzet és a közfoglalkoztatás tapasztalatai Vas megyében 

3. Tájékoztató Vas megye mezőgazdaságának helyzetéről 

4. Tájékoztató a Vas Megyei Értéktár Bizottság 2017. I. félévi munkájáról 

5. Tájékoztató a sportági szakszövetségek munkájáról 

6. Tájékoztató a megyei klímastratégia készítése folyamatáról, I. egyeztetési változatának 

elfogadása 

7. Az EFOP-1.6.3- 17 pályázaton való részvétel 

8. 2017. évi Megyenap megszervezése 

9. A kerékpáros turizmus fejlesztése Vas megyében 

10. Szombathely, Berzsenyi tér 2. épület 3. emeletének részbeni korszerűsítése 

11. Nyári diákmunka vonatkozásában felhatalmazás adása 

Zárt ülés keretében tárgyalja:  

12. Vas Megyei Értéktár Bizottságba új tag választása 

13. Elismerő oklevelek adományozása 

 

 

75/2017. (VI. 23.) számú határozat 

 

 

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

készített beszámolót elfogadja. 

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:      azonnal 

 

 

 



76/2017. (VI. 23.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés „A munkaerő-piaci helyzet és a közfoglalkoztatás tapasztalatai Vas 

megyében” című tájékoztatót köszönettel tudomásul veszi. 

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:      azonnal 

 

 

 

 

77/2017. (VI. 23.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas megye mezőgazdaságának helyzetéről szóló tájékoztatót 

köszönettel tudomásul veszi. 

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:      azonnal 

 

 

 

 

78 /2017. (VI. 23.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Értéktár Bizottság 2017. I. félévi munkájáról szóló 

beszámolót köszönettel elfogadja. 

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:      azonnal 

 

 

 

 

79/2017. (VI.23.) számú határozat 

 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas megyei sportági szakszövetségek munkájáról szóló tájékoztatót 

köszönettel tudomásul veszi. 

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:      azonnal 

 



80/2017. (VI. 23.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés  

a. elfogadja a tervezés folyamatáról szóló beszámolórészt; 

b. a megyei klímastratégia első egyeztetési változatát megismerte, elfogadja, további 

kidolgozásra javasolja.  

  

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:      azonnal 

 

 

 

 

81/2017. (VI. 23.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés támogatási kérelmet nyújt be az EFOP-1.6.3-17 kódszámú felhívásra. 

Az igényelt támogatás összege 75 millió Ft. 

  

Felelős:          a megyei közgyűlés elnöke 

Határidő:      2017. szeptember 30. 

 

 

 

 

82/2017. (VI. 23.) számú határozat 

 

Vas Megyei Közgyűlés 

1. a 2017. augusztus 20. napon, a Szajki-tavaknál megrendezésre kerülő Megyenap 

költségeire 2.000.000,-Ft fedezetet biztosít a költségvetési tartaléka terhére, 

2. felhatalmazza elnökét a HUNG-2017 kódjelű pályázat benyújtására. 

 

Felelős: Majthényi László, a megyei közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. augusztus 20. 

 

 

83/2017. (VI. 23.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés  

  

 jóváhagyja a „TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés” tárgyú felhívásra beadott, A kerékpáros turizmus fejlesztése Vas 



megyében című projekt Támogatási Szerződése 7. sz. melléklete (Konzorciumi 

együttműködési megállapodás) aláírását; 
  

 felhatalmazza a képviseletét ellátókat arra, hogy Sárvár Város Önkormányzatát a közös 

közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízzák. 
  

Felelős:          a megyei közgyűlés elnöke 

Határidő:      azonnal 

 

 

 

 

84/2017. (VI. 23.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés  

  

1. Szombathely 6272/1 hrsz-ú, természetben 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2. épület 3. 

emeletét részben korszerűsíti, azzal, hogy a beruházás összköltsége nem haladhatja meg 

a majdani bérlők által fizetendő egy évnyi bérleti díj összegét, azaz 3 millió forintot, 

  

2. felhatalmazza elnökét, hogy a felújításra vonatkozó eljárást lefolytassa, a szerződést a 

nyertes céggel megkösse, arról számoljon be a következő közgyűlésen és a jelenlegi 

bérlőkkel fennálló szerződést módosítsa. 

 

 

Felelős:          a megyei közgyűlés elnöke   

Határidő:      azonnal 

 

 

 

 

85/2017. (VI. 23.) számú határozat 

 

Vas Megyei Közgyűlés a 2017. július 1-el induló Nyári diákmunka programban pályázatot 

nyújt be nyolc fő (négy szakképzett, négy szakképzetlen) foglalkoztatása érdekében és 

felhatalmazza elnökét a munkaszerződések aláírására. 

 

Felelős: Majthényi László, a megyei közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. július 1-től 

 

 

 

86/2017. (VI. 23.) számú határozat 

 

 



A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Értéktár Bizottság tagjának 2017. július 1 napi 

hatállyal Benkőné Klára Júlia helyett Éles Krisztinát választja meg és megköszöni Benkőné 

Klára Júlia szorgalmas, a bizottság működése érdekében kifejtett tevékenységét. 

  

 

Felelős:          a megyei közgyűlés elnöke 

Határidő:      2017. június 30. 

 

 

87/2017. (VI. 23.) számú határozat 

 

A közgyűlés   

 a kőszegi Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

alapításának 60.,  

 a  Simasági Május 1. Vadásztársaság megalakulásának 50. évfordulója alkalmából 

utólagos jóváhagyással 

 a Sárvári Diabetes Egyesület megalakulásának 25. és  

 az Őrimagyarósdi Sportegyesület fennállásának 25. évfordulója alkalmából  

elismerő oklevelet adományoz.  

 

Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő: a jubileumi évfordulók napja  

 

 

Szombathely, 2017. június 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


