
Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2017. november 17-én 10.00 órakor a Megyeháza 

Dísztermében megtartott nyílt üléséről 

 

Jelen vannak: Majthényi László, a közgyűlés elnöke, Marton Ferenc és dr. Kondora Bálint, a 

közgyűlés alelnökei, Fehér László István, Lábodi Gábor, Dr. Németh Kálmán, Nagy 

Gábor, Pajor András, Rába Kálmán, Szabó Lajos, Szijártó László, Tausz István Béla, 

Gagyi Levente, Bálint András közgyűlési tagok; 

 

Távolmaradását előzetesen jelezte: Básthy Béla közgyűlési tag; 

 

Tanácskozási joggal vannak jelen: dr. Balázsy Péter megyei jegyző, dr. Stankovits György 

megyei aljegyző, dr. Puskás Tivadar Szombathely Megyei Jogú Város 

Polgármestere, Dömény Sándor bv. vezérőrnagy, a Szombathelyi Országos 

Büntetés-végrehajtási Intézet mb. parancsnoka, Papp Róbert környezetmérnök, a Vas 

Megyei Önkormányzati Hivatal csoportvezetői; 

 

Egyéb résztvevők: Cser Andrea jegyzőkönyvvezető és a média tudósítói 

 

 

Napirend előtt: 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke a megye indulójának meghallgatása után üdvözli a 

közgyűlés tagjait és a résztvevőket. Megállapítja, hogy 13 képviselő van jelen, 2 fő 

képviselő távolmaradását előzetesen jelezte, az ülés határozatképes, így azt 

megnyitja. Elmondja, hogy a meghívótól eltérően már a 7. tárgysorozat is zárt ülés 

keretein belül lesz tárgyalva. Indítványozza, hogy a közgyűlés a Település- és 

területfejlesztési Operatív Program Vas megyét érintő támogatási terveivel 

kapcsolatos 6. körös döntési javaslat című előterjesztést tárgyalja meg 9. 

napirendként, zárt ülés keretében. Napirend előtti felszólalás nem lévén szavaztat 

az ülés tárgysorozatáról azzal, hogy indítványozza a 14. tárgysorozatként felkerülő 

Gayer Gyula Emlékplakett odaítéléséről szóló előterjesztés megtárgyalását. 

 

A testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 
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108/2017. (XI. 17.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés az ülés tárgysorozatát az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Nyílt ülés keretében tárgyalja: 

1. Tájékoztató a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről 

2. Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város 2017. évi munkájáról, különös tekintettel 

a Szent Márton Tervre 

3. A Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben megvalósuló fogvatartotti 

foglalkoztatásról, ezen belül részletesen a munkáltatásról 

4. Beszámoló a TOP aktualitásairól 

5. Előterjesztés a népszavazás kezdeményezéséről szóló rendelet megalkotására 

6. Előterjesztés Vas megye klímastratégiájáról 

Zárt ülés keretein belül tárgyalja: 

7. Előterjesztés elismerő oklevelek adományozására 

8. Előterjesztés a Magyar Labdarúgó Szövetség Vas Megyei Igazgatóságával kötendő új 

bérleti szerződés megkötéséről 

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

támogatási kérelmeivel kapcsolatos 6. körös döntési javaslatról 

 

Az 1. tárgysorozat tárgyalása 

Beszámoló a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

109/2017. (XI. 17.) számú határozat 

 

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

készített beszámolót tudomásul veszi. 
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A 2. tárgysorozat tárgyalása 

Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város 2017. évi munkájáról, különös tekintettel a 

Szent Márton Tervre 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke felkéri dr. Puskás Tivadar polgármestert, szóbeli 

kiegészítőjének megtartására. 

 

Dr. Puskás Tivadar polgármester köszönti az egybegyűlteket, majd megköszöni, hogy 

Szombathely Megyei Jogú Város 2017. évi munkájáról, különös tekintettel a Szent 

Márton Tervre beszámolhat a megyei közgyűlésnek. Elmondja, hogy a Szent 

Márton Terv keretein belül készült film Szent Márton életéről, fontos, hogy 

mindenki tudja, hogy Szent Márton Szombathelyen született. A Szent Márton Terv 

majd 20 milliárd forintnyi beruházást jelent. Az I. ütem részben városi, részben 

egyházi fejlesztéseket jelent, a II. ütem körülbelül 5 milliárd forintos részben TOP-

os modern város program finanszírozású fejlesztés, a III. ütem pedig 10 milliárd 

forint körüli, amely az első két ütemmel egy időben fog zajlani. E beruházási pont 

az Ady téri buszpályaudvar áthelyezését foglalja magába egy intermodális 

csomópont megalkotásához. Beszámol a Berzsenyi tér és a Szent Márton templom 

előtt található tér felújításának költségeiről, illetve átadásának időpontjáról, a Smidt 

Múzeum bővítéséről és külsejének renoválásáról. Elmondja, hogy a Berzsenyi téren 

megszűnt parkolókat a Kőszegi utcában újonnan kialakított 61 férőhelyes 

parkolóval váltják ki. Kiemeli, hogy a közel jövőben a víztorony teljeskörű 

felújítására is sor fog kerülni. 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke elmondja, hogy ezentúl minden évben lehetőséget ad 

majd a közgyűlés polgármester úrnak arra, hogy ilyen formában is beszámolhasson a 

város egész éves munkájáról. További szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem 

lévén szavaztat a tájékoztató tudomásul vételéről. 

 

A testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

110/2017. (XI. 17.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés köszönettel tudomásul veszi a Szombathely Megyei Jogú Város 

2017. évi munkájáról – különösen a Szent Márton terve – című tájékoztatást. 
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A 3. tárgysorozat tárgyalása 

A Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben megvalósuló fogvatartotti 

foglalkoztatásról, ezen belül részletesen a munkáltatásról 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke megadja a szót Dömény Sándor bv. vezérőrnagynak, a 

Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet mb. parancsnokának. 

Dömény Sándor bv. vezérőrnagy, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási  

 Intézet mb. parancsnoka megköszöni a közgyűlésnek a felkérést. Elmondja, 

hogy a foglalkoztatásnak 5 pillére van: a munkáltatás, az oktatás, a szakképzés, 

a terápiás munkáltatás és egyéb re-integrációs programok. 2014-ig 3 pillér 

mentén dolgoztak: a munkáltatás, oktatás és az úgynevezett szakköri 

tevékenység. Azonban ezt a kört ki kellett bővíteni. A munkáltatás definíciójával 

ismertet meg minket: az a re-integrációs tevékenységnek azon formája, amikor 

az elítéltek kényszerintézkedés hatálya alatt álló, a szabálysértési elzárással 

kötelezettek munkavégzéséről szól, amely szervezetten, rendszeresen haszon 

vagy bevétel szerzési céllal a munka törvénykönyvében szóló 2012. évi I. 

törvény által szabályzott munkaviszonytól eltérő jogszabályban meghatározott 

feltételekkel díjazás ellenében történik. Korábban az elítélteket őrizniük, 

kísérniük kellett, most az a feladatuk, hogy visszavezessék őket a társadalomba, 

mindezt szervezetten, rendszeresen és díjazás ellenében kell véghez vinni. Jelen 

pillanatban az átlagos munkadíj 37 000 Ft. A foglalkoztatás büntetés-

végrehajtási alapfeladat, a munkáltatás szerves része, re-integrációs 

tevékenység. Az elvárás pedig az, hogy december 31-ig 100 %-os foglalkoztatást 

érjenek el. A munkáltatás megvalósulása a következőképpen zajlik egyedüliként 

az országban: 

- költségvetési munkáltatás  

- gazdasági társaság 

- terápiás foglalkoztatás 

Tizenkét gazdasági társaság működik az országban, melyet egy BV Holding 

vállalat csoport tart egybe, amelyek 1994 januárjában alakultak meg és állami 

tulajdonban vannak. 

Végül köszönetet mond elnök úrnak és polgármester úrnak a segítségért, mivel 

e jeles feladat a megyei- és a városi önkormányzat támogatása nélkül nem 

valósulhatott volna meg. 

 

Szijártó László képviselő úr köszönetet mond az elhangzottakért és az együttműködésért,  

 valamint kihangsúlyozza, hogy válogató üzem az utolsó pillanatban készült el, 

melynek sikeres megnyitásához mindegyik szervezet nagyban hozzájárult. 

 

Majthényi László a közgyűlés elnöke további szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem  

 lévén szavaztat a tájékoztató tudomásul vételéről. 
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A testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

111/2017. (XI. 17.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés köszönettel tudomásul veszi a Szombathelyi Országos Büntetés-

végrehajtási Intézetben megvalósuló fogvatartotti foglalkoztatásról, ezen belül részletesen a 

munkáltatásról című tájékoztatást. 

 

A 4. tárgysorozat tárgyalása 

Beszámoló a TOP aktualitásairól 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén 

szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 

A testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

112/2017. (XI. 17.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a TOP aktualitásairól szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő: azonnal 

 

Az 5. tárgysorozat tárgyalása 

Előterjesztés a népszavazás kezdeményezéséről szóló rendelet megalkotására 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén 

szavazásra bocsátja a rendelet tervezetét. 

 

A testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja a következő rendeletet: 
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Vas Megyei Közgyűlés 

8/2017. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 

választópolgárok számának megállapításáról 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 

A 6. tárgysorozat tárgyalása 

Előterjesztés Vas megye klímastratégiájáról 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke átadja az ülés vezetését dr. Kondora Bálintnak, a 

közgyűlés alelnökének. 

Dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke felkéri Papp Róbert környezetmérnököt 

beszámolója megtartására. 

 

Papp Róbert környezetmérnök elmondja, hogy a Vas Megyei Önkormányzat a Környezeti 

és Energiahatékonysági Operatív Program 1.2.0 kódszámú felhívására nyújtott 

be és nyert el pályázatot „Vas megye klímastratégiájának kidolgozása és 

szemléletformálás” címmel, melynek összege 30 millió forint.  

A projekt fő feladata a megyei klímastratégia megalkotása valamint a helyi 

közösség szemléletformálása a klímaváltozással, azon belül mind a folyamat 

mérséklésével, mind az ahhoz való alkalmazkodással kapcsolatos 

tudásmegosztás. A projekt indítása óta eltelt időben egy konferencia és három 

workshop került lebonyolításra civil és szakmai szervezetek, oktatási 

intézmények, vállalkozások körében a minél szélesebb partnerség kialakítása 

érdekében. Családok, valamint általános iskolások részére szervezett 

programokkal a környezetvédelem fontosságára hívtuk fel a figyelmet játékos 

módon.  

 

Az idei év elején megkezdődött a megyei klímastratégia kidolgozása. 2017. 

március 13-án a Klímabarát Települések Szövetsége közzétette a megyei 

klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertani útmutatót. A 

dokumentum alapján a projekt keretében megbízott vállalkozó a szerződésének 

megfelelően megkezdte a dokumentum elkészítését. A stratégia elkészítése 

során folyamatos volt a Klímabarát Települések Szövetségével való 

kapcsolattartás, követve az általuk megküldött módszertan útmutatásait. 

A dokumentum első munkaanyaga a Közgyűlés elé került megvitatásra a 2017. 

júniusi ülésen. A stratégia kidolgozásában részt vett a – szintén a projekt 

keretében megalakított – Vas Megyei Éghajlatváltozási Platform, amely tagjai 

között olyan megyei szakmai szervezetek kaptak helyet, mint például a Nyugat-

Dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 

a Vas Megyei Kormányhivatal, az Erdészeti Tudományos Intézet Sárvári 

Kísérleti Állomás és Arborétum, az ELTE Savaria Egyetemi Központ, a Nemzeti 
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Agrárkamara, a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a civil szervezeteket 

képviselve a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Központ Alapítvány.  

Az elmúlt fél évben a Platform szervezet több alkalommal is ülésezett, szakmai 

észrevételeivel segítette az anyag összeállítását, a Platform tagjai pedig az ülések 

közötti időszakban személyes konzultációkkal járultak hozzá a klímastratégia 

szakmaiságához.  

A dokumentum kidolgozása során kiemelt célkitűzés a klímaváltozás mérséklése 

mellett a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodással kapcsolatos, valamint 

a szemléletformálási, klímatudatosság erősítésére irányuló, megyei szinten 

megfogalmazható cselekvési irányok meghatározása is. A módszertani 

útmutatót kidolgozó Klímabarát Települések Szövetsége – egyúttal, mint 

Platform tag is – a stratégia munkaváltozatait több alkalommal is véleményezte 

az útmutatónak való megfelelőség érdekében. Javaslatai, észrevételei az anyagba 

folyamatosan beépítésre kerültek. Emellett a szemléletformálási akciókban 

résztvevő szervezeteket is bevonva a társadalmasításba, az ő javaslataikat is 

tartalmazza az elkészült stratégia.  

 

A megyei klímastratégiát a Vas Megyei Közgyűlésnek szükséges elfogadnia. Az 

elfogadott klímastratégia Útmutatóban foglalt elvárásoknak való megfelelőségét 

a Klímabarát Települések Szövetsége által kiadott igazolással kell alátámasztani.  

 

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Közgyűlést, hogy még az alábbi 

szemléletformálási akciók megrendezésére kerül sor a projekt keretében: 

- 2017. december első hetében kerül megtartásra a második konferencia, 

amelyen bemutatásra kerül az elkészült stratégia és az az intézkedési terv, 

amely a klímastratégiában megfogalmazásra kerülő célkitűzések eléréséhez 

szükséges. 

- A szemléletformáló kampány zárásaként az óvodások mellett a 16-24 éves 

korosztály figyelmét kívánjuk felhívni a klímavédelem fontosságára. 

 

Dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke elmondja, hogy rengeteg megyei szervezet veszi 

ki a részét a klímastratégia megfelelő kidolgozásában és megvalósításában, és hogy 

reméli ez a jövőben is így marad majd. 

Szijártó László képviselő köszönetet mond a maga és a bizottsága nevében. Elmondja, hogy 

szerencséje volt végig kísérni a klímastratégia kidolgozását és hogy fél évvel ezelőtt 

még nem voltak biztosak abban, hogy határidőre elkészülhet.  

Lábodi Gábor képviselő megköszöni a szót, majd kihangsúlyozza, hogy nagyon fontos 

témáról beszélnek, hiszen nem csak a saját, hanem utódaink jövőjéről van szó. 

Javaslatot tesz a beadvány leszűkítésére, illetve, hogy a civil társadalom számára is 

meg kellene fogalmazni, hogy mit kell tenniük a klímaváltozás lassítása érdekében. 

Rába Kálmán képviselő elmondja, hogy véleménye szerint a stratégia gyakorlatba való 

átültetése lesz majd az igazi próba az üzleti- és gazdasági érdekek miatt. 

Kihangsúlyozza a hulladékégetés hatalmas légszennyezését példaként. 

Dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke válaszol képviselő úrnak, mivel az 

Éghajlatváltozási Platformnak ő az elnöke. Elmondja, hogy a platform anyag 

lényegesen le lesz szűkítve, mivel túlságosan szakmai a lakosság számára, ezt már ők 



8 

 

is előzőleg eldöntötték. Elmondja a Földművelésügyi Minisztérium által hirdetett 

„Fűts okosan” kampány lényegét és fontosságát. 

Dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke további szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás 

nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

A testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

113/2017. (XI. 17.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés megtárgyalta és elfogadta a KEHOP-1.2.0-15-2016-00008 számú 

„Vas megye klímastratégiájának kidolgozása és szemléletformálás” című pályázat keretében 

kidolgozására került Vas megye klímastratégiája elnevezésű dokumentumot. 

 

Felelős:  Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

Dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke 11 óra 8 perckor zárt ülés tartását rendeli el a 7-9. 

tárgysorozatok tárgyalására. 

 

A zárt ülés döntései az alábbiak: 

 

114/2017. (XI. 17.) számú határozat 

 

A közgyűlés   

 az Animátó Énekegyüttes fennállásának 10., 

 a Szombathelyi Hospice Alapítvány alapításának 25.,  

 a II. János Pál Katolikus Szakkollégium működésének 5. évfordulója alkalmából 

utólagos jóváhagyással 

 

 a Répcelaki Városi Televízió fennállásának 20.,  

 az Ostffyasszonyfai Citerazenekar és Népdalkör működésének 40. és  

 a Vas Megyéért Egyesület megalakulásának 20. évfordulója alkalmából  

 

elismerő oklevelet adományoz.  

Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő: a jubileumi évfordulók napja  
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115/2017. (XI. 17.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés bérbe adja a Magyar Labdarúgó Szövetség Vas Megyei Igazgatósága 

részére a Szombathely, Berzsenyi tér 2. szám alatti ingatlanban található 309, 310, 311, 312 

számú irodákat az előterjesztés mellékletét képező szerződésnek megfelelő tartalommal és 

feltételekkel. 

 

Felelős: Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

Határidő: azonnal 

 

116/2017. (XI. 17.) számú határozat 

 

 

A Közgyűlés a TOP-2.1.1-16 „Barnamezős területek rehabilitációja” c. felhívásra  

 Körmend Város Önkormányzata által benyújtott, TOP-2.1.1-16-VS1-2017-00002 

azonosító számú azonosító számú, „A körmendi volt cipőgyári területek kulturális-

közösségi célú rehabilitációja” című támogatási kérelem esetében a Döntés-Előkészítő 

Bizottság támogató döntési javaslatával; 

 Jánosháza Város Önkormányzata által benyújtott, TOP-2.1.1-16-VS1-2017-00003 

azonosító számú azonosító számú, „Jánosházi használaton kívüli és alulhasznosított 

barnamezős területek rehabilitációja” 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 

 

117/2017. (XI. 17.) számú határozat 

 

A Közgyűlés a TOP-3.2.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”” c. 

felhívásra  

 Bük Város Önkormányzata által benyújtott, TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00002 azonosító 

számú, „Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése Bükön” című 

támogatási kérelem esetében a Döntés-Előkészítő Bizottság támogató döntési 

javaslatával; 
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 Bő Községi Önkormányzat által benyújtott, TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00003 azonosító 

számú, „A Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése Bőn” című 

támogatási kérelem esetében a Döntés-Előkészítő Bizottság támogató döntési 

javaslatával; 

 Sárvár Város Önkormányzata által benyújtott, TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00004 

azonosító számú, „A Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola épületenergetikai 

korszerűsítése” című támogatási kérelem esetében a Döntés-Előkészítő Bizottság 

támogató döntési javaslatával; 

 Gencsapáti Község Önkormányzata által benyújtott, TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00010 

azonosító számú, „Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Gencsapátiban” 

című támogatási kérelem esetében a Döntés-Előkészítő Bizottság támogató döntési 

javaslatával; 

 Csepreg Város Önkormányzata által benyújtott, TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00011 

azonosító számú, „A csepregi művelődési ház, egészségház és önkormányzati hivatal 

energetikai korszerűsítése” című támogatási kérelem esetében a Döntés-Előkészítő 

Bizottság támogató döntési javaslatával; 

 Szentpéterfa Községi Önkormányzat által benyújtott, TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00013 

azonosító számú, „Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Szentpéterfán” 

című támogatási kérelem esetében a Döntés-Előkészítő Bizottság támogató döntési 

javaslatával; 

 Csehimindszent Község Önkormányzata által benyújtott, TOP-3.2.1-16-VS1-2017-

00014 azonosító számú, „Csehimindszenti Óvoda energetikai korszerűsítése” című 

támogatási kérelem esetében a Döntés-Előkészítő Bizottság támogató döntési 

javaslatával; 

 Lukácsháza Község Önkormányzata által benyújtott, a TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00015 

azonosító számú, „Művelődési Ház energetikai korszerűsítése Lukácsházán” című 

támogatási kérelem esetében a Döntés-Előkészítő Bizottság támogató döntési 

javaslatával; 

 Csepreg Város Önkormányzata által benyújtott, TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00016 

azonosító számú, „A csepregi óvoda és a közösségi szolgáltató központ 

épületenergetikai fejlesztése” című támogatási kérelem esetében a Döntés-Előkészítő 

Bizottság támogató döntési javaslatával; 

 Duka Község Önkormányzata által benyújtott, TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00017 

azonosító számú, „Orvosi rendelő és Polgármester Hivatal energetikai korszerűsítése 

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

döntési javaslatával; 

 Vasvár Város Önkormányzata által benyújtott, TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00018 

azonosító számú, „Az Óvoda épületének és az Ifjúsági Ház épületének energetikai 

korszerűsítése Vasváron” című támogatási kérelem esetében a Döntés-Előkészítő 

Bizottság támogató döntési javaslatával; 

 Pápoc Község Önkormányzata által benyújtott, TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00019 

azonosító számú, „Idősek Napközi Otthona energetikai korszerűsítése Pápocon” című 

támogatási kérelem esetében a Döntés-Előkészítő Bizottság támogató döntési 

javaslatával; 

 Egervölgy Község Önkormányzata által benyújtott, TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00020 

azonosító számú, „Suli Harmónia Általános Iskola energetikai korszerűsítése 
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Egervölgyön” című támogatási kérelem esetében a Döntés-Előkészítő Bizottság 

támogató döntési javaslatával; 

 Kám Község Önkormányzata által benyújtott, TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00021 

azonosító számú, „Kertészkert Művészeti Óvoda energetikai korszerűsítése Kámban” 

című támogatási kérelem esetében a Döntés-Előkészítő Bizottság támogató döntési 

javaslatával; 

 Sorkifalud Község Önkormányzata által benyújtott, TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00024 

azonosító számú, „A sorkifaludi általános iskola, óvoda és konyha energetikai 

korszerűsítése” című támogatási kérelem esetében a Döntés-Előkészítő Bizottság 

támogató döntési javaslatával; 

 Körmend Város Önkormányzata által benyújtott, TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00025 

azonosító számú, „Energiahatékonyság fokozása Körmenden” 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 

 

 

Több tárgy nem lévén a közgyűlés elnöke az ülést 11.18 órakor berekeszti. 

 

Kmf. 

 

Dr. Balázsy Péter sk. Majthényi László sk. 

megyei jegyző a közgyűlés elnöke 

 


