
Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2018. március 20-án a Megyeházán 7.30 órától megtartott 

rendkívüli üléséről. 

 

Jelen vannak: Majthényi László, a közgyűlés elnöke, Marton Ferenc, a közgyűlés alelnöke, 

Bálint András, Básthy Béla, Nagy Gábor, Pajor András, Szabó Lajos, Szijártó László, 

Tausz István Béla közgyűlési tagok. 

 

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

megyei aljegyző.  

További résztvevő: Kuttorné Taletovits Klára szervezési munkatárs, jegyzőkönyvvezető. 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke köszönti a képviselőket. Megállapítja, hogy 9 fő 

képviselő jelen van, az ülés határozatképes, így azt megnyitja. Szavazásra bocsátja 

az ülés tárgysorozatát. 

 

A testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

18/2018. (III. 20.) számú határozat 

 

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

 

Előterjesztés az Ausztria-Magyarország Interreg V-A Programba benyújtásra kerülő 

Women-Puls (Women Enhancing Public Sector) projekt önerejének biztosításáról 

 

 

A tárgysorozat tárgyalása 

Előterjesztés az Ausztria-Magyarország Interreg V-A Programba benyújtásra 

kerülő Women-Puls (Women Enhancing Public Sector) projekt önerejének 

biztosításáról 

 

Dr. Balázsy Péter megyei jegyző tájékoztatja a testületet arról, hogy a rendkívüli ülés 

összehívására az Ausztria-Magyarország Interreg V-A Programba benyújtásra 

kerülő WomEn-Puls  (WomEn Enhancing Public Sector) projektre a pályázat 



2 

 

benyújtásához és önerejének biztosításához szükséges döntés meghozatala miatt 

került sor, mivel a pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 22. A projekt 

a nők munkavállalási helyzetének felmérésére, javítására irányul, s határon átnyúló. 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot 

 

A testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot: 

 

 

19/2018. (III. 20.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés  

 

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

nyújtson be az AUSZTRIA-MAGYARORSZÁG INTERREG V-A programba a 

WomEn-Puls (Women Enhancing Public Sector) elnevezésű projekttel; 

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

 

 

 

Felelős:  megyei jegyző  

Határidő:  azonnal 

 

 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke több tárgy nem lévén az ülést 7.35 órakor berekeszti. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

Majthényi László sk. Dr. Balázsy Péter sk. 

a közgyűlés elnöke megyei jegyző 

 


