31/2012. (IV. 25.) számú határozat
A Vas Megyei Közgyűlés 2012. április 25-i ülésének tárgysorozatát az alábbiak szerint
fogadja el:
1. Beszámoló a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről,
eseményekről
2. a.) A Vas Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének zárszámadása
b.) Független könyvvizsgálói jelentés Vas Megye Önkormányzata Közgyűlése részére
a Vas Megyei Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési
beszámolójának könyvvizsgálatáról és a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról
szóló rendelettervezet vizsgálatáról
3. Az erdőgazdálkodás Vas megyei helyzetének bemutatása. Erdőtelepítések helyzete és
lehetőségei. Összefüggések az OTrT-vel és az MTrT-vel, valamint a
foglalkoztatáspolitikával.
4. A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tevékenységének bemutatása,
együttműködési lehetőségek feltérképezése az 1996. évi XXI. törvény megismerése és
az ebből adódó közös feladatok meghatározása a gazdaságfejlesztés és a
területrendezés terén.
5. A Vas Megyei Közgyűlés a zsebszerződéseket vizsgáló ideiglenes bizottsága jelentése
a végzett munkájáról
6. a.) Megállapodás a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület és Vas
Megye Önkormányzatának Közgyűlése között
b.) Együttműködési megállapodás az oszkói Hegypásztor Körrel
c.) Együttműködési szándéknyilatkozat
7. Előterjesztés közösségi célú alapítványok támogatására
8. A Vas Megyei Önkormányzat hatáskörébe utalt decentralizált programok támogatási
szerződéseinek módosítása
9. Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács átalakulásával kapcsolatos SZMSZ elfogadása,
illetve a Vas Megyei Közgyűlést képviselő tag delegálása.
10. A transzeurópai közlekedési hálózattal (TEN-T) kapcsolatos kezdeményezések
11. A Vas Megyei Közgyűlés 2012. évi munkatervének módosításáról
12. A Nyugat-dunántúli Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórumba tagok
delegálásának jóváhagyása
13. „Vas Megye Közgyűlésének Elismerő Oklevele”-i adományozása
14. Egyebek:
a.) A Muravidéki Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa, valamint a Vas
Megyei Önkormányzat Közgyűlése között 2012. évre szóló megállapodás
b.) A határon átnyúló pályázatok lebonyolítása
32/2012. (IV. 25.) számú határozat
A Vas Megyei Közgyűlés a legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről
szóló beszámolót tudomásul veszi.
33/2012. (IV. 25.) számú határozat
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A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített összevont
éves költségvetési beszámolónak könyvvizsgálatáról és a 2011. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet vizsgálatáról készített független könyvvizsgálói
jelentést elfogadja.
34/2012. (IV. 25.) számú határozat
A Vas Megyei Közgyűlés a területi kisebbségi önkormányzatok 2011. évi költségvetéseinek
végrehajtásáról szóló beszámolóit elfogadja.
35/2012. (IV. 25.) számú határozat
A Vas Megyei Közgyűlés „Az erdőgazdálkodás Vas megyei helyzetének bemutatása;
erdőtelepítések helyzete és lehetőségei; összefüggések az OTrT-vel és az MTrT-vel, valamint
a foglalkoztatáspolitikával” című tájékoztatót tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:

a közgyűlés elnöke
azonnal
36/2012. (IV. 25.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés „A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tevékenységének
bemutatása, együttműködési lehetőségek feltérképezése az 1996. évi XXI. törvény
megismerése és az ebből adódó közös feladatok meghatározása a gazdaságfejlesztés és a
területrendezés terén” című tájékoztatót tudomásul veszi.
Felelős:
a közgyűlés elnöke
Határidő:
azonnal
37/2012. (IV. 25.) számú határozat
A Vas Megyei Közgyűlés
a) elfogadja a zsebszerződéseket vizsgáló ideiglenes bizottságának munkájáról készült
jelentést;
b) köszönetét fejezi ki a munkában részt vevő szervezetek, hivatalok képviselőinek, Rácz
Károly mezőgazdasági vállalkozónak;
c) felkéri elnökét, hogy a jelentést tájékoztatásul küldje meg a Magyar Országgyűlés
Mezőgazdasági Bizottságának és a Vas Megyei Kormányhivatalnak.
Felelős:
Határidő:

a közgyűlés elnöke
azonnal
38/2012. (IV. 25.) számú határozat

A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő
Egyesülettel közművelődési megállapodást köt a tervezetben foglaltaknak megfelelően.
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Felelős:
Határidő:

a közgyűlés elnöke
azonnal
39/2012. (IV. 25.) számú határozat

A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése az oszkói Hegypásztor Körrel együttműködési
megállapodást köt a tervezetben foglaltaknak megfelelően.
Felelős:
Határidő:

a közgyűlés elnöke
azonnal
40/2012. (IV. 25.) számú határozat

A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése nem kíván együttműködési megállapodást kötni a
Szombathelyi Civil Kerekasztallal, mint pályázóval.
Felelős:
Határidő:

a közgyűlés elnöke
azonnal
41/2012. (IV. 25.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés
1. az elnöki keret terhére a Dr. Tiborcz Sándor Egészségügyi Szakdolgozók Önképzését
Támogató Alapítvány részére az Ápolók Napja ünnepség megrendezéséhez 25.000,Ft, továbbá a sárvári Mazsorett Alapítvány részére a finnországi Nemzetközi
Fesztiválon és a spanyolországi Nemzetközi Fúvószenekari és Mazsorett Fesztiválon
való részvételhez 50.000.- Ft támogatás biztosítását engedélyezi;
2. felkéri elnökét a támogatási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

közgyűlés elnöke
azonnal
42/2012. (IV. 25.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés hozzájárul
1.)
2.)

3.)

Sajtoskál Község Önkormányzata 180000409D számú támogatási
szerződésével kapcsolatban a költségvetés módosításához;
Vasasszonyfa Község Önkormányzata 180001808D számú támogatási
szerződésével kapcsolatban a beruházás helyének 9744 Vasasszonyfa, hrsz.:
322/3-re történő módosításához;
Peresznye Község Önkormányzata 180000509U számú támogatási
szerződésével kapcsolatban a beruházás helyének 9734 Peresznye, Dózsa
Gy. u. hrsz.: 207/2-re történő módosításához;
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4.)

5.)

6.)

7.)

Felelős:
Határidő:

A Vas Megyei Közgyűlés az ülést követő 5 munkanapon belül tájékoztatja a
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséget az ülésen meghozott
döntéséről.
a közgyűlés elnöke
az ülést követő 5 munkanap

8.)

Felelős:
Határidő:

Szergény Község Önkormányzata 180000808D számú támogatási
szerződésével kapcsolatban a sportöltöző térítésmentés használatba
adásához;
Csörötnek Község Önkormányzata TRFC/NYD/ész/1800034/2005 számú
támogatási szerződésével kapcsolatban jelzálogként felajánlott ingatlan
megosztásához.
Kemenessömjén Község Önkormányzata TRFC/NYD/t/1800014/2005
számú támogatási szerződésével kapcsolatban az üzemeltetésre történő
átadáshoz.

A Vas Megyei Közgyűlés felkéri a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökséget arra, hogy a döntésről tájékoztassa a Magyar Államkincstár
Vas Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodáját és az érintett támogatottakat,
valamint a Támogatási szerződés módosításokkal kapcsolatos ügyintézésben
történő eljárásra.
Breznovits István, a NYDRFÜ ügyvezető igazgatója
az ülést követő 5 munkanap
43/2012. (IV. 25.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés:
1. az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatát az
1.számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
2. az „M9” Térségi Fejlesztési Tanácsba a Vas Megyei Közgyűlést képviselő tagnak
Básthy Béla tanácsnokot, közgyűlési képviselőt delegálja.
Felelős:
Határidő:

a közgyűlés elnöke
azonnal

44/2012. (IV. 25.) számú határozat
A Vas Megyei Közgyűlés jóváhagyja a Nyugat-dunántúli Regionális Területfejlesztési
Konzultációs Fórum tagdelegálásokról hozott döntéseit az alábbiak szerint:
delegáló
szervezet

Konvergencia
Regionális Fejlesztési Programok
Monitoring Bizottságába delegált
TAG

Konvergencia
Regionális Fejlesztési Programok
Monitoring Bizottságába delegált
PÓTTAG
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Nyugat-dunántúli Regionális
Területfejlesztési Konzultációs
Fórum

Endrődi Péter

Nyugat-dunántúli Regionális
Monitoring Albizottságba delegált
TAG

delegáló
szervezet

Székely Imre

Nyugat-dunántúli Regionális
Monitoring Albizottságba delegált
PÓTTAG

a Regionális Területfejlesztési
a Regionális Területfejlesztési
Konzultációs Fórum képviseletében
Konzultációs Fórum képviseletében
Kárpáti Veronika
Holdosi Dániel
a megyei önkormányzatok
a megyei önkormányzatok
képviseletében
képviseletében
Beni Ferenc
Székely Imre
a kistérségek
a kistérségek
képviseletében
képviseletében
Hámori György
Nagy Tibor
a megyei jogú városok
a megyei jogú városok
képviseletében
képviseletében
Kalmár
Ákos
Hauck Bernadett
Nyugat-dunántúli Regionális
a
romákat
képviselő
civil
szervezetek
a romákat képviselő civil szervezetek
Területfejlesztési Konzultációs
képviseletében
képviseletében
Fórum
Vajda László
Bogdán Piroska
a fogyatékossággal élő embereket
a fogyatékossággal élő embereket
képviselő civil szervezetek
képviselő civil szervezetek
képviseletében
képviseletében
Fekete Árpád
Nagy Józsefné
a nők és férfiak esélyegyenlőségét
a nők és férfiak esélyegyenlőségét
képviselő civil szervezetek
képviselő civil szervezetek
képviseletében
képviseletében
Horváthné Stukics Erzsébet
Vozár Péterné
a környezetvédelmi civil szervezetek
a környezetvédelmi civil szervezetek
képviseletében
képviseletében
Lajtmann Csaba
Gyöngyössy Péter
delegáló
szervezet

INTERREG
Nemzeti Bizottságba delegált
TAG

INTERREG
Nemzeti Bizottságba delegált
PÓTTAG

Nyugat-dunántúli Regionális
Területfejlesztési Konzultációs
Fórum

Breznovits István

Halinka Péter

Felelős:
Határidő:

a közgyűlés elnöke
azonnal

45/2012. (IV. 25.) számú határozat
A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. megbízza elnökét, hogy a következő javaslatokkal forduljon a közlekedésért felelős
miniszterhez:
- Hazánk a tagállami közlekedési miniszterek fórumán kezdeményezze, hogy a „KözépEurópai Közlekedési Folyosó (CETC-ROUTE 65)” magyarországi elemei,
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a Mosonmagyaróvár- Csorna- Szombathely- Nagykanizsa útszakasz, valamint
a Győr- Pápa-Celldömölk és a Zalaszentiván- Nagykanizsa- Murakeresztúr vasúti
szakaszok
kerüljenek bele a TEN-T gerinceként szolgáló transzeurópai közlekedési folyosók
törzshálózatába.
2. indokoltnak tartja megkísérelni, hogy ezt a kezdeményezést Magyarország több
állammal közösen
- a CETC korridorral közvetlenül érintett tagállamok – Svédország, Lengyelország,
Csehország, Szlovákia – minisztereivel együtt, valamint
- a korridor magyar szakaszait járműveivel leginkább használó Észtország, Lettország,
Litvánia és Szlovénia minisztereinek támogatásával, továbbá
- a CETC-vel szintén közvetlenül érintett tagjelölt Horvátország támogatását előzetesen
kikérve
terjessze elő a szakminiszterek fórumán.
-

Felelős:
Határidő:

a közgyűlés elnöke
a Győr-Moson- Sopron és Zala megyei közgyűlés elnökeivel egy időben, a
három megye közgyűlésének döntése után
46/2012. (IV. 25.) számú határozat

A közgyűlés a 218/2011. (XII. 9.) számú. határozatának II. pontjában a 2012. május 25-től
2013. februárig terjedő részt az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően módosítja.
Felelős:
Határidő:

a közgyűlés elnöke
azonnal
47/2012. (IV. 25.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés
1. a Szentgotthárd-Rábafüzes Nemzetiségi Önkormányzati Tűzoltó Egysége részére
fennállásának 130. évfordulója
2. a Fortress Lami-Véd Körmend férfi kosárlabdacsapat részére fennállásának 50, illetve
sporttörténeti bajnoki címe megszerzésének 25. évfordulója
alkalmából elismerő oklevelet adományoz.
Felelős:
Határidő:

a közgyűlés elnöke
a jubileumi évfordulók napja
48/2012. (IV. 25.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés
1. az előterjesztésben felsorolt tevékenységek vállalását jóváhagyja;
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2. a munkaprogramban vállalt feladatainak végrehajtására az önkormányzat 2012. évi
költségvetésének nemzetközi kapcsolatok előirányzatán belül a szükséges pénzügyi
fedezetet biztosítja;
3. megbízza elnökét a végleges megállapodás aláírásával, amint a Vas Megyei
Intézményfenntartó Központ tájékoztatást ad arról, hogy mely feladatok teljesítését
tudja vállalni.
Felelős:
Határidő:

a közgyűlés elnöke
2012. április 25., illetve a partnerekkel egyeztetett időpontban – a megállapodás
aláírására;
továbbá a végrehajtásra folyamatos
49/2012. (IV. 25.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés az Ausztria-Magyarország és a Szlovénia-Magyarország Határon
Átnyúló Együttműködési Programjai keretében elnyert pályázati szerződéskötéséhez és
meglevő szerződések módosításához felhatalmazást ad arra, hogy a projektekben a Vas
Megyei Önkormányzati Hivatal részt vegyen, a támogatási szerződésben nevesítésre kerüljön
a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal – 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1. -.
A projektekben a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai révén közreműködik,
bérük meghatározott része és egyéb járulékos költségeik (utazás, irodaszer, rezsi költség)
elszámolásra kerülnek.
A Vas Megyei Közgyűlés a fenti pályázatok esetében kezdeményezi a támogatási szerződések
módosítását.
1/
FUTUR – Határon átnyúló turisztikai platform SI-HU projekt keretében a program
költségvetéséből a következő költségeket kívánjuk a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
neve és adószáma alatt elszámolni (belső projekt és szakmai menedzsment ellátása
munkatársak révén, járulékos rezsi költségek):
- személyi költségek: 2012.
18.504.- €
2013.
24.672.- €
2014.
24.672.- €
2015.
6.168.- €
- irodaszerek, fénymásolás, telefon, bérlet és egyéb rezsi költségek:
2012.
.
2.057,62.- €
2013.
4.525,16.- €
2014.
2.005,16.- €
2015.
637,54.- €
Összesen:
83.241,48.- €
2/
Natur-Kulinarium AT-HU projekt keretében a program költségvetéséből a következő
költségeket kívánjuk a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal neve és adószáma alatt elszámolni
(szakmai munkatárs bérköltsége, adatbázis felmérés, kidolgozás, frissítés feladatainak
ellátása):
- személyi költségek: 2012.
7.250.- €
2013.
8.900.- €
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1.350.- €

2014.

- irodaszerek, fénymásolás, telefon, bérlet és egyéb rezsi költségek:
2012.
.
2.100.- €
2013.
2.000.- €
2014.
1.100.- €
- utazási költségek:

2012.
2013.

Összesen:

.

2.000.- €
2.000.- €

26.700.-

Összesen a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal által elszámolandó költségek:
109.941,48.- €.
Felelős:
Határidő:

a közgyűlés elnöke
folyamatos

