
VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

                ELNÖKE 

 

BESZÁMOLÓ 

 

Vas Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 

végrehajtásáról 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. §-ában előírt kötelezettségének eleget 

téve az alábbiakban számolunk be az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról. 

 

I. 

 

A megyei önkormányzat 2017. évi működése a fegyelmezett és takarékos gazdálkodásnak 

köszönhetően kiegyensúlyozott volt, likviditási problémák nem jelentkeztek. A 

zökkenőmentes működés pénzügyi fedezetét a központi költségvetési támogatás, jelentős 

pályázati források bevonása és a 2016. évi maradvány biztosította.  

 

A megyei önkormányzat tervezett  

bevételi forrásai és teljesülése 

 

A megyei önkormányzat összevont tervezett bevételként 934.062 e Ft-ot vett számba, 

melyből 915.650 e Ft működési, 18.412 e Ft felhalmozási célú. A bevételek összességében 

913.100 e Ft összegben realizálódtak. 

 

Működési bevételek 

 

Önkormányzat működési bevételeinek teljesülése: 

- A megyei önkormányzatok 2017. évi központi finanszírozása feladatalapú 

támogatással történt A tervezett 214.600 e Ft központi támogatáson túl központi 

forrásból, 50 e Ft-ot 2017. évi bérkompenzációra, 1 e Ft-ot előző évről áthúzódó 

bérkompenzációra kaptunk. A megyei kiegészítő támogatás alapból 13.230 e Ft 

támogatást nyertünk. 

- 1.282 e Ft közfoglalkoztatás támogatásából, 1.196 e Ft nyári diákmunka támogatásból 

folyt be. 

- 2.000 e Ft pályázati támogatás a Megyenap rendezvényre Földművelésügyi 

Minisztériumtól érkezett.  

- A Széchenyi2020 projektek feladatival kapcsolatosan 133.445 e Ft további előleg 

érkezett a részünkre.  

- 2017 e Ft bevételt ingatlan bérbeadásából realizáltunk. Ebből 1.942 e Ft a felújított III. 

emeleti irodák bérbeadásából származott. Így megállapítható, hogy az irodák felújítási 

költségeiből már 2017. évben is jelentős mértékű visszatérülés történt. A további 

években pedig várhatóan évi 5-6 millió forint saját bevételt tud kitermelni az elvégzett 

felújítás. 

- Az Elnöki keret terhére 2016. évre nyújtott támogatásokból 120 e Ft fel nem használt 

támogatás érkezett vissza, 1800 e Ft Nyugat-Dunántúli RFÜ utalt vissza, 2015. évi 

támogatásból fel nem használt részként. 

- 2*50 e Ft-ot cégektől kaptunk a Megyenap rendezvényének támogatására. 

- A 2018. évi normatíva terhére 2017. decemberében 8.584 e Ft előleg érkezett, 

melynek visszafizetése 2018. évben esedékes. 



 2 

- A korábban nyújtott hitelből a 2017. évi esedékes részletet, 2.500 e Ft-ot Celldömölk 

Város nem utalta, így a követelés továbbra is fennáll.  

- A jóváhagyott 135.481 e Ft maradvány felhasználása megtörtént. 

 

Hivatal működési bevételeinek teljesülése: 

- Működési célú visszatérítendő támogatást 2 nemzetközi pályázat 85%-os ERFA 

támogatásának megelőlegezésére kaptunk. Az ICC pályázatra 28.620 e Ft-ot, a 

Guide2Visit pályázatra 57.781 e Ft-ot. 

- Működési célú támogatásokból a 2017. évi időközi választásokra 73 e Ft-ot, 

Családbarát munkahely pályázati támogatás keretében pedig 1.600 e Ft-ot nyertünk. 

Az előbbiekben említett 2 nemzetközi pályázatra 10.213 e Ft hazai 10%-os 

társfinanszírozás előlege érkezett meg. A Széchenyi2020 projektekkel kapcsolatban 

ellátott feladatok fedezetére további 99.723 előleget kaptunk. 2.286 e Ft CETC 

program keretében pályázati támogatásként a Zala Megye Önkormányzattól 

származott. 

- További nemzetközi projektekkel kapcsolatban 3.521 e Ft ERFA bevételt realizáltunk. 

Ebből 1.365 e Ft CAPE AB projekt, 2.156 e Ft ERASMUS+ projekt. 

- 66.005 e Ft volt a 2015. évi működési maradvány igénybevétel. 

 

Önkormányzat felhalmozási bevételei:  

- Dolgozóknak nyújtott lakáscélra kölcsönökből 4.329 e Ft térült vissza, 10.974 e Ft 

előző évi felhalmozási maradványként került bevételezésre. Dolgozók részére 2017. 

évben hitel folyósítás nem történt, így az alap lakásalap számla pénzeszközeit 

tartalékként visszük tovább a következő évre.  

 

Hivatal felhalmozási bevételei (31 e Ft): 

- Selejtezésre szánt, értékesítésben hasznosított eszközök ellenértékéből nettó 110 e Ft, 

az Opel Insignia gépjármű értékesítéséből pedig nettó 1.190 e Ft bevétel folyt be. 

 

A 2017. évben érkezett, 339.470 e Ft összegű pályázati forrás előlegből a 2017. évi 

működésbe 131.384 e Ft-ot összeget tudtunk bevonni. A többi fedezetet a következő évre 

áthúzódó feladatokra szükséges tartalékolni. A tartalékolandó források összegét a 2017. év 

előtt érkezett előlegek tovább növelik. 

 

III. 

 

Kiadások 

 

A 2017. évi összevont költségvetés kiadásai 530.505 e Ft-on realizálódtak, melyből 513.254 e 

Ft működési, 17.251 e Ft felhalmozási célú. 

Önkormányzat működési kiadásai: 

 

Bér és járulék 

- Az önkormányzatnál közfoglalkoztatás keretében átlagosan 1 fő foglalkoztatása 

történt, továbbá nyári diákmunkán 1 hónapig volt lehetőségünk diákokat 

foglalkoztatni. A 2 feladat 2.856 e Ft összegben, 90%-os és 100 %-os támogatás 

mellett valósultak meg. A közfoglalkoztatással kapcsolatban nagyon jók a 

tapasztalatok, a hasonló források kihasználására a jövőben is törekedni kell.  

- A külső személyi juttatások és járulékai adataiból 75.164 e Ft összeg a tisztviselők és 

a közgyűlési tagok személyi juttatásait és költségtérítéseit tartalmazza. 
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Dologi kiadások, átadott pénzeszközök, visszafizetések  
Az eszköz, a vagyon működtetésével, az üzemeltetéssel és a szakmai feladat ellátásával 

kapcsolatos költségek a Hivatal költségvetésében jelennek meg, ezért az Önkormányzaton a 

dologi kiadások elsősorban a pályázati forrásokból megvalósuló feladatok tekintetében 

jelentkeznek.  

- Az önkormányzat működésével kapcsolatban bankköltség, kötelező belső ellenőrzési 

feladatok, lakáshitelek kezelésével kapcsolatos ügyvédi költségek, vasmegye.hu portál 

fenntartási költségei jelentkeznek. 

- A további szolgáltatás- és szakmai tevékenység vásárlásával összefüggő kiadások a 

pályázatokkal kapcsolatban jelentkeznek. 

- A hivatal részére nyújtott 138.800 e Ft központi, irányítószervi támogatási forrásba 

(intézményfinanszírozásba) 30.465 e Ft pályázati forrást tudtunk bevonni azokra a 

pályázati feladatokra melyhez a szakmai és üzemeltetési hátteret a hivatal biztosítja.  

- Elnöki keretre 10.711 e Ft forrást biztosítottunk 2017. évben. Ez a forrás jelentősen 

hozzájárul a megyei civil szervezetek, szerveződések, önkormányzati rendezvények 

fenntartásához. Ezek olyan civil szerveződések, melyek életbetartása társadalmi érdek. 

E szervezetek továbbra is igénylik a megye támogatását, annál is inkább, mert 

forrásaik egyre szűkösebbek és több civil szerveződésű rendezvény, program megyei 

önkormányzati támogatás nélkül nem is volna megvalósítható. A forrást elsősorban 

működési célú támogatásként biztosítottuk a szervezet részére. 

- A két Területi Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szintén elengedhetetlen a 

támogatás. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat működését 500 e Ft, a Horvát 

Nemzetiségi Önkormányzat működést 500 e Ft átadott pénzeszközzel támogattuk. 

- A nemzetközi és hazai szervezetek részére tagdíjaként 2.630 e Ft összeget fizettünk. 

- A bevételeknél már említett hazai pályázati forrásokból 100 % támogatás mellett 

tudtunk 7.373 e Ft összegben önként vállalt feladatokat végrehajtani, melyek egy része 

2018. évre áthúzódik.  

  

Hivatal működési kiadásai: 

Bér és járulékok 

- Az Önkormányzati Hivatalnál kifizetett személyi juttatások esetében 

többletfeladatként jelentkeztek 2017. évben az időközi választások, melyek pénzügyi 

fedezetét a Nemzeti Választási Iroda biztosította támogatásként. Továbbá a hazai és 

nemzetközi pályázatok, TOP, KEHOP források. A Széchenyi2020 projektek esetében 

2016. évre visszamenőleg is tudtunk bérfedezetet elszámolni, melynek összege 14.971 

e Ft volt. Ezen túl a 2016. évi maradvány terhére kötelezettségként vállalt személyi 

juttatások módosították a jogcímen jelentkező kifizetési kötelezettségeket. A 25 fő 

tervezett álláshelyre 24 fő volt a tényleges foglalkoztatott létszám. Így a személyi 

juttatások teljesítési adata 85%, a járulékoké 86 %.  

Dologi kiadások, átadott pénzeszközök, visszafizetések  
- A dologi kiadásoknál jellemzően elmondható, hogy a 2017. évi működést is a 

takarékos és hatékony gazdálkodás szemlélete vezérelte. A teljesítési adatoknál több 

jogcímen értünk el az előző évhez képest jelentős megtakarítást.  A lejárt informatikai 

és kommunikációs szolgáltatási szerződések helyett folyamatosan keressük a 

kedvezőbb lehetőségeket. Az előző évhez képest így a kommunikációs kiadásokból 

ismét 23%-ot sikerült lefaragnunk.  

- Nagyon fontos még megjegyezni, hogy a gépjárművek karbantartási és javítási 

munkáin, továbbá az üzemanyag beszerzésen jelentős mértékű, 2.700 e Ft 

költségmegtakarítást értünk el 2016. évben. Ezt a kiadási szintet 2017. évre sikerült 

tartani.   
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- A 144.841 e Ft összegű működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

előirányzata a pályázati előlegekből tartalékolandó pénzeszközöket takarja. 

 

Önkormányzat felhalmozási kiadásai: 

- A Díszterem szavazó és konferencia rendszere újult meg 2.176 e Ft értében. 

- 3.315 e Ft eszköz beszerzés a Széchenyi 2020 projektekhez kapcsolódott.  

- 840 e Ft összegben a III. emelet informatikai hálózata került kiépítésre. Ezen felül a 

III. emeleten 2.993 e Ft összegű felújítás történt. A további felújítási munkálatokra a 

szerződést megkötöttük, a munkák év végéig befejeződtek. A teljesítés 2018. évre 

húzódik át. A konyha felújítási munkái szintén 2018-ban várhatóak.  

- 1.163 e Ft összegben a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt-ben további 

részesedést vásárolt az Önkormányzat. 

- 2017. évben a dolgozóknak nem nyújtottunk lakáshitel, így a tartalék a feladatra 

15.215 e Ft összegre emelkedett. 

 

Hivatal felhalmozási kiadásai: 

Értékhatártól függetlenül minden olyan eszköz beszerzést, amely 1 éven túl szolgálja a 

szervezet feladatait, beruházási kiadások között kell elszámolni.  A hivatalon a napi működést 

szolgáló gépek, berendezések elavulás miatti halaszthatatlan pótlása történt meg. Ezen túl a 1 

gépjármű cseréjét kellett még végrehajtani, ami 5.625 e Ft-ot igényelt. A beszerzés költségét a 

lecserélt gépjármű értékesítéséből adódó, nettó 1.190 e Ft bevétel csökkentette. 

 

                             

Követelések között továbbra is fennáll a Celldömölk Város részére 2011. december 22-én 

utalt 7.500 e Ft támogatási kölcsönből 2.500 e Ft, mely 2017. évben lett volna esedékes, de 

nem történt meg a teljesítés. 

 

Az önkormányzatnak és a hivatalnak 1.543 e Ft szállítói tartozása volt az év végével, ezek 

között 30 napon túli nem volt.  

 

IV. 

 

A Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai (pályázatok) 

 

1. Terület-és Településfejlesztési Operatív Program keretében végzett 

projektmenedzsment tevékenység ellátása 

 

A megyei önkormányzat az elmúlt évek során a településekkel egyeztetve elkészítette 

Integrált Területi Programját. A program megvalósítására 21,14 milliárd forint áll 

rendelkezésre, 5 prioritás keretében mely lehetőséget nyújt, mind a városok, mind a 

kistelepüléseknek fejlesztéseinek megvalósítására.  

Kiemelt szempont volt, hogy a megyei önkormányzat a programvégrehajtás során reflektáljon 

a korábbi EU-s támogatási időszakokban a forrásokért folytatott versengésben rendszerint 

alulreprezentált kistelepülések problémakörére is.     

 

A megyei önkormányzat a 272/2014 (XI.5.) kormányrendelet alapján köteles elvégezni a 

települési önkormányzatok által indított TOP projektek előkészítési- és menedzsment-

feladatait, ha erre az adott település igényt tart.  A kormányrendelet értelemben a 

menedzsment-feladatok ellátásának ellenértékét az önkormányzat csak oly módon 
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számolhatja el, ha az adott projektben a megyei önkormányzat vagy hivatala konzorciumi 

partnerként vesz részt. 

 

A 2016. II-III. negyedév folyamán megtörtént a pályázatok benyújtása, az önkormányzat (és 

hivatala) 66 db projekt benyújtásában, összességében mintegy 6,7 milliárd Ft pályázati összeg 

elnyerésében segítette a megye településeit (ebből 31 db projekt esetében közreműködött a 

megalapozó tanulmányok kidolgozásában is). Ezen projektek összesen közel 90 település 

aktív részvételét jelentik, tudniillik bizonyos típusú projektekben akár 4-5 település is 

konzorciumra lépett a térségi hatású fejlesztések megvalósítása érdekében.  

A benyújtott projektek közül közel 50 db projekt támogatói döntésben részesül 2017. 

májusában, amelyet támogatási szerződések aláírása követett.  

2017. augusztus-szeptemberében további 24 db pályázat menedzsmentjével bízták meg a 

települési önkormányzatok a megyei önkormányzat hivatalát, így a szervezet által gondozott, 

TOP keretében benyújtott projektek száma 70 fölé nőtt, melyek összesen közel 9 milliárd Ft 

összköltségű fejlesztést jelentenek (utóbbi esetben a támogatási szerződések nem köttettek 

meg, csupán a döntések történtek meg a 2017. év végéig.) 

 

 

A megyei önkormányzat által gondozott TOP pályázatok összefoglalását az alábbi táblázat 

mutatja be: 

 

Felhívás kódja Felhívás címe Projektek száma 

(db.) 

Igényelt 

támogatás 

összesen 

(millió Ft) 

TOP 1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés 1 60 

TOP 1.2.1 Társadalmi és környezeti 

szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés 

3 520 

TOP 1.4.1 A foglalkoztatás segítése és az 

életminőség javítása családbarát, 

munkába állást segítő 

intézmények, közszolgáltatások 

fejlesztésével 

8 395 

TOP 2.1.2 Zöld város kialakítása 2 300 

TOP 2.1.3  Települési környezetvédelmi 

infrastruktúra-fejlesztések 

10 1 099 

TOP 3.1.1 Fenntartható települési 

közlekedésfejlesztés 

6 1 010 

TOP 3.2.1 Az önkormányzati tulajdonú 

épületek, intézmények, 

infrastruktúra energia-

hatékonyság-központú 

rehabilitációja, megújuló 

energiaforrások fokozott 

használatának ösztönzése 

32 3 419 

TOP 4.1.1 Egészségügyi alapellátás 

infrastrukturális fejlesztése 

5 193 

TOP 4.2.1 A szociális alapszolgáltatások 1 85 
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infrastruktúrájának bővítése, 

fejlesztése 

TOP 5.1.1 Megyei szintű foglalkoztatási 

megállapodások, foglalkoztatási-

gazdaságfejlesztési 

együttműködések 

1 526 

TOP 5.1.2 Helyi foglalkoztatási 

együttműködések 

2 1228 

Összesen  71 8 877 

 

A fentiekben részletezett, projektmenedzsment-feladatok mellett továbbra is felmerültek 

olyan, a TOP-hoz kötődő, az Irányító Hatóság részére teljesített tervezési, adatszolgáltatással 

kapcsolatos feladatok, mint az ITP módosítása, közreműködés az Éves Fejlesztési Keret 

összeállításában, kiírás-tervezetek véleményezése, terület-specifikus mellékletek kidolgozása.  

 

Az önkormányzat és hivatala mindemellett sikeresen vett részt az Emberi Erőforrás Operatív 

Program (EFOP) keretében meghirdetett pályázati felhívásokon is, melyek keretében 3 db 

projektjavaslatot nyújtott be a 2017. év folyamán. 

 

A megyei önkormányzat a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 

1.2.0 kódszámú felhívására „Vas megye klímastratégiájának kidolgozása és 

szemléletformálás” címmel nyújtott be pályázatot 30 millió Ft összegben, amely sikeresen 

megvalósult a 2017. év során. 

 

NEMZETKÖZI PÁLYÁZATOK: 

 

COSME PROGRAM keretében megvalósult projekt: 
 

A 2016-ban indult projekt 2017-ben lezárult.  

 

1. „Nemzetközi túraútvonal létrehozása, a térség iránti turisztikai érdeklődés felkeltése 

az elő- és utószezonban az 55+ korosztály számára” - Garden Route Projekt 
 

A projekt 2016. április 01-jén indult és 2017. szeptember 30-án zárult. 

 

A projekt teljes tervezett költségvetése: 220.860,00 Euro, a Vas Megyei Önkormányzati 

Hivatal részesedése: 31.872,00 Euro, melyből 7.968,00 Euro önerő, a fennmaradó 23.904,00 

Euro pedig támogatás volt. 

 

A projekt záró beszámolójában - a teljes 2016.04.01-2017.09.30. közötti időszakra - összesen 

28.352,60 Euro került elszámolásra, személyi jellegű kifizetések (21.783,50 Euro), 

adminisztrációs költségek (1.854,84 Euro), külső szolgáltatás költségei (4.115,69 Euro), 

utazással kapcsolatos költségek (321,02 Euro), valamint egyéb javak és szolgáltatások 

költségek (277,55 Euro) összegeként. A projekt támogatás intenzitása 75 %-os volt, ennek 

megfelelően 21.264,45 Euro támogatásban részesültünk, önerő: 7.088,15 Euro.  

 

 

Europe for Citizen Program keretében megvalósult projekt: 
 

A projekt 2017-ben zárult.  
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1. „Interkulturális kapcsolatépítés települési szinten, települések közötti transznacionális 

együttműködések támogatása, partnerkeresés elősegítése, jó példák bemutatása” - 

CAPE AB 
 

A projekt 2015. július 01-jén indult és 2017. június 30-án zárult. 

 

A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal, mint projekt partner egy workshop megszervezésért 

volt felelős, valamint a többi partner által szervezett workshopokon való aktív részvétel volt. 

A Vas megyei workshop célcsoportja: Vas megyei települési önkormányzatok, tematikája: 

pályázati lehetőségek (különös tekintettel az Európa a Polgárokért Program) bemutatása, 

tapasztalatcsere, tanácsadás volt. 

 

A projekt teljes költségvetése: 140.000,00 Euro, a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 

részesedése: 8.800,00 Euro, a projekt támogatási intenzitása 100%, 8.800,00 Euro támogatás. 

 

Az összes teljesült és elszámolt költség 8.901,39 Euro, amelyből személyi jellegű kifizetések 

(7.055,41 Euro), külső szolgáltatás költségei (1.374,84 Euro), utazással kapcsolatos költségek 

(471,14 Euro) összegeként.  

 

 

A Zala Megyei Önkormányzattal megvalósuló projekt (CETC-EGTC): 
 

2017. évben előirányzat átadással a Zala Megyei Önkormányzat féléves periódusokban 

biztosította a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársainak bérköltségének 

finanszírozását.  

 

1. „CETC EGTC Stratégiai Központjának működtetése"- CETC-EGTC 
A projekt 2017. január 01-jén indult és 2017. december 31-én zárult. 

 

Az első periódusban -2017.01.01-2017.06.30. - között 1 fő alkalmazott személyi kiadásai és 

járulékai fedezetére 1.143.731 HUF került elszámolásra. 

A második periódusban -2017.07.01-2017.12.31. - között 2 fő alkalmazott személyi kiadásai 

és járulékai fedezetére 1.149.585 HUF került elszámolásra. 

A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal részesedése: 2.286.000 HUF, a projekt támogatási 

intenzitása 100%, 2.286.000 HUF támogatás. 

 

A teljesült költség 2017. évre 2.293.316 Ft személyi jellegű kiadás, amelyből támogatás, 

7.316 Ft önerő. 

 

INTERREG DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME keretében megvalósuló 

projekt: 
 

A projekt 2016. évben indult el. 

 

1. „A fenntartható városi közlekedés stratégiájának részletes kidolgozása”- CHESTNUT 
 

A projekt 2016. december 08-án indult és 2019. május 31-én zárul. 
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A projektben a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal „Társult Stratégiai Partner-ként” vesz 

részt, önálló költségvetéssel nem rendelkezik. A projektben kizárólag a felmerült utazási-és 

szállásköltségek számolhatóak el, olyan módon, hogy annak a költségvetési kerete 3.850,00 

Euro a „Szponzoráló Partner”, a Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület költségvetésébe 

kerültek beállításra. 

 
Erasmus+ Program keretében megvalósuló projekt 

 

A projekt 2017-ben indult.  

1. Koragyermekkori Pedagógiai Intézmények Európai Minősítő Védjegye - Qualipaed / 

Europäisches Gütesiegel Projekt 

A projekt 2017. október 1-jén indult és 2019. szeptember 30-án zárul.  

A projekt egy tudományosan igazolt és tesztelt európai szintű minősítő védjegyet fejleszt ki a 

korai oktatási és gondozási intézmények részére. Ezen minősítő védjegy használatával célunk 

a pedagógiai minőség mérése és ennek alapján annak továbbfejlesztése.  

A projekt teljes költségvetése: 263.475 Euro, a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 

részesedése: 17.248,00 Euro, a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal kb. 1.000 Euro önerővel 

vesz részt a projektben.   

SZLOVÉN-MAGYAR INTERREG V-A PROGRAM keretében megvalósuló projektek: 
 

1. „A térség vonzerejének növelése a fenntartható turisztikai kínálat diverzifikálása és 

határon átnyúló integrálása mentén a természeti és kulturális örökség védelmére, 

valamint a kevésbé fejlett területek”-Guide2Visit 

 

A pályázat 2016.07.24-én került beadásra, és a Monitoring Bizottság 2017.01.16-i döntése 

alapján a projekt jóváhagyása az ERFA szerződés aláírása előtt feltételekhez kötött.  

A feltételek teljesítési anyaga 2017.04.08-án került benyújtásra a Program Közös Technikai 

Titkársága részére, a projekt elfogadásra kerül 2017. 06. 07-én. A jóváhagyást követően a 

projekt indulása 2017.09.01-re módosult. 

 

Megvalósítási időszak: 2017.09.01.-2020.08.31. 

 

A projektben a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal, mint Vezető Partner vesz részt. A projekt 

tervezett összköltségvetése: 2.018.740,53 Euro, amelyből a Hivatal részesedése: 219.000,00 

Euro. 

A Hivatal tervezett költségvetéséből 10.950,00 Euro önerő, 208.050,00 Euro támogatás (ebből 

ERFA támogatás (85%): 186.150,0 Euro, hazai társfinanszírozás (10%): 21.900,00 Euro) 

 

2. „Közös kerékpáros turisztikai desztináció létrehozása a Vasfüggöny által 

kettészakított határtérség integrációjára – IronCurtainCycling 

 

A pályázat 2016.07.24-én került beadásra, és a Monitoring Bizottság 2017.01.16-i döntése 

alapján a projekt jóváhagyása az ERFA szerződés aláírása előtt feltételekhez kötött. 

A feltételeket a Vezető Partner teljesítette. 

 

A projekt megvalósítási időszaka: 2017.08.15-2020.02.14. 

 

A projektben a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal, mint Projekt Partner vesz részt. A projekt 

tervezett összköltségvetése: 2.293.423,00 Euro, amelyből a Hivatal részesedése: 108.475,00 

Euro. 
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A Hivatal tervezett költségvetéséből 5.423,75 Euro önerő, 103.051,25 Euro támogatás (ebből 

ERFA támogatás (85%): 92.203,75. Euro, hazai társfinanszírozás (10%): 10.847,50 Euro). 

 

 

OSZTRÁK-MAGYAR INTERREG V-A PROGRAM keretében megvalósuló projekt: 

 

1.Közös határon átnyúló kínálat fejlesztése és megvalósítása az osztrák-magyar 

határtérség kerékpáros régióiban - VELOREGIO 

 

A pályázat 2016.09.19-én került beadásra, és a Monitoring Bizottság 2016.12.15-i döntése 

alapján a projekt halasztásra került. A Monitoring Bizottság döntése alapján az átdolgozott 

projektet a partnerség átdolgozta, 2017.05.22-ig újra beadásra került. 

 

Megvalósítási időszak: 2018.01.01.-2020.12.31. 

 

A projektben a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal, mint Projekt Partner vesz részt. A projekt 

tervezett összköltségvetése: 1.185.840 Euro, amelyből a Hivatal részesedése: 159.000 Euro. 

A Hivatal tervezett költségvetéséből 7.950 Euro önerő, 151.050 Euro támogatás (ebből ERFA 

támogatás (85%): 135.150 Euro, hazai társfinanszírozás (10%): 15.900 Euro). 

 

 

ELUTASÍTOTT PROJEKTEK 

 

WomEntEmpo - (Osztrák-Magyar Interreg V-A Program) 

 

A KKV szektor versenyképességének erősítése a nők foglalkoztatási lehetőségeinek 

javításával a határrégióban – WomEntEmpo 

A pályázat 2016.09.19-én került beadásra korábban WomEntEmpo, és a Monitoring Bizottság 

2016.12.15-i döntése alapján a projekt jóváhagyása az ERFA szerződés aláírása előtt 

feltételekhez kötött. A feltételek teljesítése során az egyik osztrák partner kilépett a 

partnerségből, így a projektet elutasították. 

  

Tervezett megvalósítási időszak: 2017.03.01-2020.02.29.  

 

A projektben a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal, mint Projekt Partner vesz részt. A projekt 

tervezett összköltségvetése: 867.342,09 Euro, amelyből a Hivatal részesedése: 168.019,12 

Euro. (módosulhat) 

A Hivatal tervezett költségvetéséből 8.400,96 Euro önerő, 159.618,16 Euro támogatás (ebből 

ERFA támogatás (85%): 142.816,25 Euro, hazai társfinanszírozás (10%): 16.801,91 Euro) 

 

Az elutasítás után a projekt új néven, új vezető partnerrel előkészítés alatt várható a 2018-as 

évben. 

 

Szombathely, 2018. április……. 

  

 Majthényi László sk. 
 


