
A Vas Megyei Közgyűlés 2018. április 27-i ülésének határozatai 

 

23/2018. (IV. 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 eseményekről és 

döntésekről  

2. A megyei önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása 

3. A megyei önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadása 

4. Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről 

5. Tájékoztató a Vas megyei adóbevételek alakulásáról 

6. Tájékoztató Vas megye demográfiai helyzetének alakulásáról 

7. Vas megye munkaerő-piaci helyzetének bemutatása a 2017. évi főbb gazdasági mutatók 

alapján 

8. A Vas Megyei Integrált Területi Program 4. számú módosításáról 

9. Beszámoló a TOP aktualitásairól 

10. Közösségi célú alapítványok támogatása 

 

Zárt ülés keretében tárgyalja: 

 

11. Elismerő oklevelek adományozása 

12. Előterjesztés a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Vas megyét érintő 

támogatási kérelmeivel kapcsolatos 8. körös döntési javaslat megtárgyalása 

 

 

24/2018. (IV. 27.) számú határozat 

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

készített beszámolót tudomásul veszi. 

 

 

25/2018. (IV. 27.) számú határozat 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Önkormányzat és hivatala 2017. évi költségvetési 

maradványának az előterjesztés szerint történő felhasználására vonatkozó javaslatot 

jóváhagyja. 

 

 

 



26/2018. (IV. 27.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Önkormányzat 2017. évben végzett belső 

ellenőrzéséről készült éves ellenőrzési jelentést elfogadja.  

Felelős:           közgyűlés elnöke 

Határidő:       azonnal 

 

 

27/2018. (IV. 27.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas megyei adóbevételek alakulásáról szóló tájékoztatót 

köszönettel tudomásul veszi. 

 

 

28/2018. (IV. 27.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés Vas megye demográfiai helyzetének alakulásáról szóló tájékoztatót 

köszönettel tudomásul veszi. 

 

29/2018. (IV. 27.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés Vas megye munkaerő-piaci helyzetének bemutatását - a 2017. évi 

főbb gazdasági mutatók alapján - tudomásul veszi. 

 

 

30/2018. (IV. 27.) számú határozat 

 

Vas Megye Közgyűlése 

 

a) jóváhagyja Vas Megye Integrált Területi Programjának felülvizsgált változatát a csatolt 

melléklet szerint; 



b) felhívja a megyei jegyzőt, hogy a dokumentumot küldje meg a Nemzetgazdasági 

Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága 

számára. 

 

Felelős:           Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

            Határidő:       azonnal 

 

 

31/2018. (IV. 27.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a TOP aktualitásairól szóló beszámolót az előterjesztésnek 

megfelelően elfogadja. 

 

Felelős:          Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

Határidő:      azonnal 

 

 

 

32/2018. (IV. 27.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

 

1.  a Perintparti Alapítvány részére a szombathelyi ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttes 

30 éves jubileumi ünnepségének lebonyolításához 50.000,- Ft, a Dr. Lenarsich Imre 

Helytörténeti és Gyűjteményi Alapítvány részére a Lenarsich-fotókiállítás  

megrendezéséhez 50.000,- Ft, a Majorett Alapítvány részére a XI. Nemzetközi 

Fúvószenekari és Mazsorett Fesztivál lebonyolításához 100.000,- Ft, a Mira Orient Art 

Kulturális és Jóléti Alapítvány részére „A Szív Hídjai 2018” c. program 

megrendezéséhez 50.000,- Ft, továbbá az Arany Rózsa Nóta Klub Alapítvány részére 

a Hévízen megrendezésre kerülő Országos Nyugdíjas Ki Mit Tud vetélkedőn való 

részvételhez 50.000,- Ft támogatást biztosít.   

 

2. Felkéri elnökét a támogatási szerződések aláírására.  

 

Felelős:  közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

 



33/2018. (IV. 27.) számú határozat 

A Vas Megyei közgyűlés   

 

 a Káldi Kertbarát Kör fennállásának 50. és  

 a szombathelyi ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttes megalakulásának 30. és  

 a Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület alapításának 150. évfordulója alkalmából   

 

jubileumi elismerő oklevelet adományoz.  

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:      a jubileumi évfordulók napja  

 

 

34/2018. (IV. 27.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a TOP-1.2.1-16 "Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés"  c. felhívásra  

 a Vasvár Város Önkormányzata által benyújtott, TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00001 

azonosító számú, „Hegyháti Zöld Út Program” című támogatási kérelem esetében a 

Döntés-Előkészítő Bizottság támogató döntési javaslatával; 

 a Sárvár Város Önkormányzata által benyújtott, TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00002 

azonosító számú, „A kerékpáros turizmus fejlesztése Sárváron” című támogatási 

kérelem esetében a Döntés-Előkészítő Bizottság támogató döntési javaslatával; 

 a Kőszeg Város Önkormányzata által benyújtott, TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00003 

azonosító számú, „Fenntartható örökség és rendezvény turizmus fejlesztése Kőszegen 

és térségében” című támogatási kérelem esetében a Döntés-Előkészítő Bizottság 

támogató döntési javaslatával; 

 a Csepreg Város Önkormányzata által benyújtott, TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00004 

azonosító számú, „Bük-Csepreg közös turisztikai attrakciófejlesztés” című támogatási 

kérelem esetében a Döntés-Előkészítő Bizottság támogató döntési javaslatával; 

 a Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott, TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00005 

azonosító számú, „Interaktív IDŐutazó Múzeum Szentgotthárdon – IDŐM 

Szentgotthárdon” című támogatási kérelem esetében a Döntés-Előkészítő Bizottság 

támogató döntési javaslatával; 

 a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal által benyújtott, TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00006 

azonosító számú, „BARANGOLÁS a Megyei Értékek mentén” című támogatási kérelem 

esetében a Döntés-Előkészítő Bizottság támogató döntési javaslatával; 

egyetért.  

 



A Közgyűlés felhívja Elnökét, hogy döntéséről tájékoztassa a Nemzetgazdasági Minisztérium 

Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Irányító Hatóságát. 

 

Felelős:  Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

35/2018. (IV. 27.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a TOP-3.2.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése” c. felhívásra  

 a Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott, TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00028 

azonosító számú, „SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium Tornacsarnok energetikai 

fejlesztése” című támogatási kérelem esetében a Döntés-Előkészítő Bizottság támogató 

döntési javaslatával; 

 a Körmend Város Önkormányzata által benyújtott, TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00029 

azonosító számú, „Energiahatékonyság a közművelődés területén” című támogatási 

kérelem esetében a Döntés-Előkészítő Bizottság támogató döntési javaslatával; 

 a Körmend Város Önkormányzata által benyújtott, TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00030 

azonosító számú, „Körmendi önkormányzati középületek energetikai korszerűsítése” 

című támogatási kérelem esetében a Döntés-Előkészítő Bizottság támogató döntési 

javaslatával; 

 Harasztifalu Község Önkormányzata által benyújtott, TOP-3.2.1.-16-VS1-2017-00001 

azonosító számú, ”Harasztifalu Művelődési Házának energetikai korszerűsítése” című 

támogatási kérelem esetében a Döntés-Előkészítő Bizottság támogató döntési 

javaslatával 

egyetért.  

 

A Közgyűlés felhívja Elnökét, hogy döntéséről tájékoztassa a Nemzetgazdasági Minisztérium 

Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Irányító Hatóságát. 

 

Felelős:  Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

36/2018. (IV. 27.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a TOP-5.3.1-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" c. 

felhívásra  

 a Győrvár Község Önkormányzata által benyújtott, TOP-5.3.1-16-VS1-2017-00002 

azonosító számú, „Közösségfejlesztés megvalósítása Győrvár, Hegyhátszentpéter és 



Petőmihályfa településeken” című támogatási kérelem esetében a Döntés-Előkészítő 

Bizottság támogató döntési javaslatával; 

 a Gencsapáti Művelődési Ház és Községi-iskolai Könyvtár által benyújtott, TOP-5.3.1-

16-VS1-2017-00003 azonosító számú, „„Ördög’Kő” a házassághoz! 

Közösségfejlesztés Gencsapátitól Perenyéig” című támogatási kérelem esetében a 

Döntés-Előkészítő Bizottság támogató döntési javaslatával; 

 a Csepreg Város Önkormányzata által benyújtott, TOP-5.3.1-16-VS1-2017-00007 

azonosító számú, „Helyi identitás és kohézió erősítése Csepreg Város és térségében” 

című támogatási kérelem esetében a Döntés-Előkészítő Bizottság csökkentett 

támogatási összeggel történő támogató döntési javaslatával; 

 a Káld Község Önkormányzata által benyújtott, TOP-5.3.1-16-VS1-2017-00008 

azonosító számú, „A helyi identitás és kohézió erősítése Káld településen” című 

támogatási kérelem esetében a Döntés-Előkészítő Bizottság támogató döntési 

javaslatával; 

 a Hegypásztor Kör által benyújtott, TOP-5.3.1-16-VS1-2017-00009 azonosító számú, 

„HegyHÁTunkon a közösség” című támogatási kérelem esetében a Döntés-Előkészítő 

Bizottság támogató döntési javaslatával; 

 a Celldömölk Város Önkormányzata által benyújtott, TOP-5.3.1-16-VS1-2017-00010 

azonosító számú, „Vulkánság Kult(t)úra” című támogatási kérelem esetében a Döntés-

Előkészítő Bizottság támogató döntési javaslatával; 

 a Kőszeg Város Önkormányzata által benyújtott, TOP-5.3.1-16-VS1-2017-00011 

azonosító számú, „Sokszínű együttélés - helyi identitás és kohézió erősítése 

közösségfejlesztési módszerekkel” című támogatási kérelem esetében a Döntés-

Előkészítő Bizottság támogató döntési javaslatával; 

 a Vas Megyei Önkormányzat által benyújtott, TOP-5.3.1-16-VS1-2017-00012 

azonosító számú, „Kőszeghegyaljai identitás - megyei kohézió” című támogatási 

kérelem esetében a Döntés-Előkészítő Bizottság támogató döntési javaslatával 

egyetért.  

A Közgyűlés felhívja Elnökét, hogy döntéséről tájékoztassa a Nemzetgazdasági Minisztérium 

Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Irányító Hatóságát. 

 

Felelős:  Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 


