
A Vas Megyei Közgyűlés 2018. május 25-i ülésének határozatai 

 

37/2018. (V. 25.) 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 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása        

3. Beszámoló Vas megye közbiztonságának 2017. évi helyzetéről, a közbiztonság 

érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról  

4. Tájékoztató a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2017. évben végzett 

munkájáról  

5. Tájékoztató az Agrárgazdasági Kamara Vas megyei munkájáról 

6. Előterjesztés a Szlovénia - Magyarország Interreg V-A Programban a 2. prioritási 

tengelyre benyújtásra kerülő projekt önerejének biztosításáról 

7. Közösségi célú alapítványok támogatása 

 

Zárt ülés keretében tárgyalja: 

 

8. A közgyűlés elnökének teljesítmény értékelése 

 

 

38/2018. (V. 25.) számú határozat 

 

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

készített beszámolót tudomásul veszi. 

 

 

39/2018. (V. 25.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés  

1. Vas megye közbiztonságának 2017. évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót Vas megye 

rendőr-főkapitánya szóbeli kiegészítőjével együtt elfogadja; 

2. köszönetét fejezi ki a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőinek és kapitányságai 

vezetőinek, valamint a megye rendőri állományának magas színvonalon végzett 

munkájáért. 

 

Felelős:          a megyei közgyűlés elnöke 

Határidő:      azonnal 

 

 



40/2018. (V. 25.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2017. évben végzett 

munkájáról szóló tájékoztatót köszönettel tudomásul veszi. 

 

 

41/2018. (V. 25.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vas megyei munkájáról szóló 

tájékoztatót köszönettel tudomásul veszi. 

 

 

42/2018. (V. 25.) számú határozat 

 

A Közgyűlés  

 

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

nyújtson be a SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG INTERREG V-A PROGRAMBA a 

2. PRIORITÁSI TENGELYRE (EGYÜTTMŰKÖDŐ RÉGIÓ)   

b.) a legfeljebb 10.000, Euro összegű önerőt a 2019. évi költségvetésében biztosítja. 

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

önerő összegét. 

 

Felelős:  megyei jegyző  

Határidő:  azonnal 

 

 

43/2018. (V. 25.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

 

1. a Kulturális Alapítvány a Textilművészetért részére a 6. Textilművészeti Triennálé 

megrendezéséhez 100.000,- Ft, az Egészséges Gyermekeinkért Alapítvány részére az 

Iskolakert-Tündérkert megvalósításához, illetve a régi harangláb harangjának 

felújításához  50.000,- Ft támogatást biztosít.   

 

2. Felkéri elnökét a támogatási szerződések aláírására.  

 

Felelős:  közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 



44/2018. (V. 25.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról 

és egyéb juttatásairól, támogatásairól szóló 4/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) 

bekezdésében meghatározottak szerint kiválónak értékeli Majthényi László közgyűlési elnök 

teljesítményét, és a Rendelet 3§ (1) b) pontjában meghatározott üdülési támogatás megfizetését 

a 3.§ (3) bekezdés szerint részére 120.000 forint összegben engedélyezi. 

 

Felelős: megyei jegyző 

Határidő: 2018. június 30. 

 

 

 

 

 


