83/2012. (XII. 14.) számú határozat
A közgyűlés az ülés tárgysorozatát az alábbiak szerint fogadja el:
Nyílt ülés keretében tárgyalja:
1.) Beszámoló a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb
döntésekről, eseményekről
2.) Majthényi László alelnök tisztségéről és közgyűlési tagságáról való
lemondása, új közgyűlési tag eskütétele
3.) Tájékoztató a katasztrófavédelmet érintő jogszabályi és szervezeti
változásokról, a feladatrendszer módosításáról, valamint az elvégzett
munkáról
4.) Beszámoló a Vas Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
I-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról
5.) A Vas Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója
6.) A Vas Megyei Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési
tevékenysége
7.) A Vas Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi
önkormányzatok között kötendő Együttműködési megállapodások
8.) A Vas Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
9.) A Vas Megyei Közgyűlésnek a kéményseprő ipari közszolgáltatás
kötelező igénybevételéről szóló rendelete hatályon kívül
helyezéséről
10.) A Vas megyei területfejlesztési koncepció „helyzetelemzés”
részének elfogadása
11.) A Sárvár-, Celldömölk- Pápa (Kisbér) közötti 8404-es másodrendű
közút fejlesztése, a tervezett pápai katonai és polgári repülőtér
megvalósításával kapcsolatban
12.) Tájékoztató a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szervének egészségfejlesztéssel és járványüggyel
kapcsolatos tevékenységéről
13.) Együttműködési megállapodás a Car Park Center Kft-vel
14.) a.) A Regionális Fejlesztési Ügynökség által kezelt decentralizált
programok támogatási szerződéseinek módosításáról
b.) A Vas Megyei Önkormányzat által kezelt decentralizált programok
támogatási szerződéseinek módosításáról
15.) Tájékoztató a Vas Megyei Önkormányzat részvételével megvalósuló
projektekről
16.) A Vas Megyei Közgyűlés 2013. évi munkaterve
17.) Tájékoztató az Európai Területi Együttműködési Programról (HUSLO, HU-AT), kiemelten a Vas megyei projektek helyzetéről. Az
elmúlt időszak eredményeinek értékelése
18.) Az NFM, az RFÜ és a három Nyugat-dunántúli megyei
önkormányzat közötti keret-megállapodásról
19.) A megyei önkormányzat által a Vas Megyei Sportági
Szakszövetségek Tanácsának részére nyújtott támogatásról
Zárt ülés keretében tárgyalja:
20.) Elismerő oklevelek adományozása

84/2012. (XII. 14.) számú határozat
A közgyűlés a legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
85/2012. (XII. 14.) számú határozat
A Vas Megyei Közgyűlés Majthényi László közgyűlési alelnök tisztségéről és közgyűlési
tagságáról – 2012. december 31-i hatállyal - való lemondását, valamint a Vas Megyei Területi
Választási Bizottság döntését, miszerint az új közgyűlési tagsági mandátumot – 2013. január 1jei hatállyal - Szijártó László kapja – aki a mandátumot elfogadja – tudomásul veszi.
86/2012. (XII. 14.) számú határozat
A Vas Megyei Közgyűlés
(1) indítványozza Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának előkészítését
aszerint, hogy 2013. január 1-jétől a testületnek egy alelnöke lesz.
(2) Szakács Marcell helyett a pénzügyi bizottság tagjának Szijártó Lászlót választja meg.
Felelős:
Határidő:

a közgyűlés elnöke
az (1) vonatkozásában a következő közgyűlés időpontja
a (2) vonatkozásában 2013. január 1.
87/2012. (XII. 14.) számú határozat

A közgyűlés a katasztrófavédelmet érintő jogszabályi és szervezeti változásokról, a
feladatrendszer módosításáról, valamint az elvégzett munkáról szóló tájékoztatót tudomásul
veszi.

88/2012. (XII. 14.) számú határozat
A Vas Megyei Közgyűlés
1. elfogadja a Vas Megyei Önkormányzat I – III. negyedévi összevont gazdálkodása
helyzetéről adott beszámolót;
2. megbízza elnökét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a követelések
szerződés-szerű teljesítésének biztosítása érdekében.
Felelős:
Határidő:

megyei közgyűlés elnöke
azonnal

89/2012. (XII. 14.) számú határozat
A Vas Megyei Közgyűlés
1. a Vas Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját tudomásul veszi;
2. felkéri elnökét, hogy 2013. február 15-ig terjessze elő a 2013. évi költségvetési
javaslatát azzal, hogy a tervezett kiadások nem haladhatják meg a reálisan számba vett
bevételeket.
Felelős:
Határidő:

a közgyűlés elnöke
2013. február 15.
90/2012. (XII. 14.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Önkormányzat 2013. évre vonatkozó ellenőrzési tervét
elfogadja.
Felelős:
Határidő:

közgyűlés elnöke
azonnal
91/2012. (XII. 14.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés - az előterjesztés mellékletének megfelelően - együttműködési
megállapodást köt a Vas Megyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületével, valamint a Vas Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével.
Felelős:
Határidő:

a közgyűlés elnöke
azonnal
92/2012. (XII. 14.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Területfejlesztési Koncepció „helyzetelemzés”részét
a területi tervezési és területfejlesztési bizottság által – az alábbiakban - javasolt
kiegészítésekkel javasolja elfogadásra:
o a Megyei Fejlesztési és Szakképzési Tanáccsal való egyeztetés után, a szakképzés
fejlesztési irányai épüljenek be a koncepció javaslattételi szakaszába;
o a kistelepülések népességmegtartó erejét az, önfenntartó jellegű gazdasági tevékenység
támogatásával kell fokozni;
o az innováció definíciója kerüljön beépítésre az anyagba;
o a települések intézmény-felszereltsége és a kulturális adottságok, értékek fejezeten belül
kerüljön beépítésre a sporttal, kultúrával, és művészettel kapcsolatos helyzetleírás;
o a lakossági képzettségi szintjével kapcsolatos információkkal egészüljön ki, a
helyzetelemzés a 2011. évi népszámlálás adatai alapján, amennyiben azok elérhetőek
lesznek;
o a dokumentum kerüljön kiegészítésre a forrásjegyzékkel;
o a megyének a határ menti fekvéséből, számtalan jó térségfejlesztési, vagy szakterületi
megoldás került birtokába. A jó megoldások átvételére vonatkozó befogadó képességet

javasolt kiemelni az elemzésben, a határ menti programok, a munkaerőpiac és a
natúrparkok működése kapcsán.
Felelős:
Határidő:

a közgyűlés elnöke
azonnal

93/2012. (XII. 14.) számú határozat
A Vas Megyei Közgyűlés:
1./ kéri Magyarország kormányát, hogy a pápai repülőtér és a hozzá kapcsolódó
beruházásokkal együtt a 8404-es- Sárvár- Celldömölk- Pápa-(Kisbér) másodrendű
útvonal korszerűsítése és kapacitásbővítése is kerüljön be a kormányzat által kiemelten
támogatott projektek közé azzal a kitétellel, hogy ez nem mehet az M86-os és M8-as
gyorsforgalmú utak építésének rovására és a Celldömölk-Pápa –(Győr) vasút
villamosítása is kapjon kiemelt kormányzati támogatást;
2./ megbízza elnökét, hogy járjon el a kormányzatnál a kiemelt támogatás megszerzése
érdekében.
Felelős:
Határidő:

a közgyűlés elnöke
azonnal

94/2012. (XII. 14.) számú határozat
A Vas Megyei Közgyűlés a Vas megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási
Szervének egészségfejlesztéssel és járványüggyel kapcsolatos tevékenységéről szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
95/2012. (XII. 14.) számú határozat
A Vas Megyei Közgyűlés
1. a Vas Megyei Önkormányzatnak a Car Park Center Kft-vel kötendő megállapodását
- az előterjesztéssel egyezően – elfogadja;
2. felhatalmazza elnökét a megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

a közgyűlés elnöke
azonnal
96/2012. (XII. 14.) számú határozat

(1) A Vas Megyei Közgyűlés hozzájárul Vasszilvágy Község Önkormányzata 180003009U
számú támogatási szerződésével kapcsolatban a forrástábla módosításához.

(2) A Vas Megyei Közgyűlés hozzájárul az 1.-2. sz. táblázatban szereplő Támogatottak
esetén az egyoldalú nyilatkozat kiadásához.
Felelős:
Hatályos:

a közgyűlés elnöke
azonnal

(3) A Vas Megyei Közgyűlés felkéri a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökséget, hogy a döntéséről tájékoztassa a Magyar Államkincstár Vas Megyei
Igazgatóság Állampénztári Irodáját és az érintett támogatottakat, valamint a Támogatási
szerződés módosításokkal kapcsolatos ügyintézésben eljárjon.
Felelős:
Határidő:

Breznovits István, az NYDRFÜ ügyvezető igazgatója
azonnal

97/2012. (XII. 14.) számú határozat
(1) A Vas Megyei Közgyűlés hozzájárul a táblázatban szereplő Támogatottak esetén az
egyoldalú nyilatkozat kiadásához.
Felelős: a közgyűlés elnöke
Hatályos: azonnal
(2) A Vas Megyei Közgyűlés döntéséről tájékoztatja a Magyar Államkincstár Vas Megyei
Igazgatóság Állampénztári Irodáját, valamint az érintett támogatottakat, és a
Támogatási szerződések módosításaival kapcsolatos ügyintézésben eljár.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kun László megyei főjegyző
azonnal

98/2012. (XII. 14.) számú határozat
A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Önkormányzat és a Vas Megyei Önkormányzati
Hivatal pályázatait bemutató előterjesztést elfogadja.
99/2012. (XII. 14.) számú határozat
A Vas Megyei Közgyűlés 2013. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:
VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2013. ÉVI MUNKATERVE

I.
A megyei közgyűlés 2013. évben kiemelt figyelmet fordít:




a területfejlesztési koncepció előkészítésére, annak összehangolására a megyei
gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási tervekkel;
a határon átnyúló (ETE, CETC, CENTROPE stb.) kapcsolatok működtetésére;

II.
A közgyűlés ülései és azok napirendjei
2013. február 15.
1./ A megyei önkormányzat 2013. évi költségvetése
Előadó: a közgyűlés elnöke
Az előkészítésében részt vesznek: a közgyűlés bizottságai
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a központi költségvetésről szóló
törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig
2./ Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Vas Megyei Szervezete munkájáról
Előadó: a szervezet elnöke/igazgatója
Az előkészítésében részt vesz: a társadalmi és civil kapcsolatok bizottság
2013. április 25.
1./ A megyei önkormányzat 2012. évi költségvetésének zárszámadása
Előadó: a közgyűlés elnöke
A napirend előkészítésében részt vesz: a pénzügyi és ügyrendi bizottság
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a költségvetési
évet követő negyedik hónap utolsó napjáig
2./ Vas Megyei Területfejlesztési Koncepció javaslattételi fázisának elfogadása
Előadó: a közgyűlés elnöke
Az előkészítésében részt vesz: a területi tervezési és területfejlesztési bizottság
3./ A Vas megyei köznevelés-fejlesztési terv véleményezése
Előadó: a közgyűlés elnöke
A napirend előkészítésében részt vesz: a társadalmi és civil kapcsolatok bizottság
2013. május 24.
1./ Beszámoló Vas megye közbiztonságának 2012. évi helyzetéről, valamint a Rendőrség és az
önkormányzatok kapcsolatáról, együttműködéséről
Előadó: Vas megye rendőr-főkapitánya
A napirend előkészítésében részt vesz: a rendészeti szakbizottság
2./ Tájékoztató Vas megye sportjának helyzetéről
Előadó: a MOB kijelölt munkatársa

Az előkészítésében részt vesz: a társadalmi és civil kapcsolatok bizottság
2013. június 28.
1./ Beszámoló a Regionális és Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumok eddigi
tevékenységéről
Előadó: a közgyűlés elnöke
Az előkészítésében részt vesz: a területi tervezési és területfejlesztési bizottság
2./ Tájékoztató a Vas megyei nemzetiségek helyzetéről
Előadó: a területi nemzetiségi önkormányzatok elnökei, illetve a nemzetiségi önkormányzati
szövetségek vezetői
Az előkészítésében részt vesz: a társadalmi és civil kapcsolatok bizottság
3./ Az agrártermelés és a vidékfejlesztés helyzete és feladatai Vas megyében
Előadó: a Vas Megyei Agrárkamara elnöke/főtitkára
Az előkészítésében részt vesz: a területi tervezési és területfejlesztési bizottság

2013. szeptember 27.
1./ A megyei önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának I. félévi tapasztalatai
Előadó: a közgyűlés elnöke
A napirend előkészítésében részt vesz: a pénzügyi és ügyrendi bizottság
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján szeptember
15-ig
2./ A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tevékenységének bemutatása, különös
tekintettel a megyei szakmunkásképzés helyzetére
Előadó: a kamara elnöke/főtitkára
Az előkészítésében részt vesz: a területi tervezési és területfejlesztési bizottság
3./ Tájékoztató az E-ON Észak-Dunántúli Áramszolgáltató Zrt. tevékenységéről
Előadó: a Zrt. kijelölt munkatársa
Az előkészítésében részt vesz: a területi tervezési és területfejlesztési bizottság
A napirendi pont megtárgyalása közmeghallgatás keretében történik.
4./ A mezőgazdaság, vadászat és halászat helyzete Vas megyében
Előadó: a Vas Megyei Kormányhivatal kijelölt munkatársa
Az előkészítésében részt vesz: a területi tervezési és területfejlesztési bizottság
2013. november 29.
1./ A megyei önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója
Előadó: a közgyűlés elnöke
A napirend előkészítésében részt vesznek: a közgyűlés bizottságai
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése alapján november 30ig.

2./ Tájékoztató a megyei önkormányzat 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásának helyzetéről
Előadó: a közgyűlés elnöke
A napirend előkészítésében részt vesz: a pénzügyi és ügyrendi bizottság
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) alapján a költségvetési koncepció
ismertetésekor
3./ Tájékoztató a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület munkájáról
Előadó: az egyesület szervezetének igazgatója

2013. december 13.
1./ A megyei közgyűlés 2014. évi munkaterve
Előadó: megyei főjegyző
Az előkészítésében részt vesz: a közgyűlés bizottságai
2./ A „Vas Megyei Területfejlesztési Koncepció és Program” elfogadása
Előadó: a közgyűlés elnöke
Az előkészítésében részt vesz: a területi tervezési és területfejlesztési bizottság
3./ A Vas Megyei Önkormányzat beszámolója a területfejlesztésről és rendezésről szóló 1996.
évi XXI. törvény 14. § (5) bekezdése értelmében a törvényben meghatározott feladatokkal
összefüggésben végzett munkáról.
Előadó: a közgyűlés elnöke
Az előkészítésében részt vesz: a területi tervezési és területfejlesztési bizottság
4./ Tájékoztató Vas megye népegészségügyi helyzetéről 2012
Előadó: a Vas Megyei Kormányhivatal kijelölt munkatársa
Az előkészítésében részt vesz: a társadalmi és civil kapcsolatok bizottság

2014. február 14.
1.) A megyei önkormányzat 2014. évi költségvetése
Előadó: a közgyűlés elnöke
A napirend előkészítésében részt vesznek: a közgyűlés bizottságai
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a központi költségvetésről szóló
törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig

III.
A közgyűlés a következő témák megtárgyalását javasolja bizottságainak
-

Költségvetések, beszámolók, előirányzat módosítások előkészítése.
A testületi döntést igénylő megállapodások, szerződések előkészítésében
közreműködés.
Önkormányzati rendeletek és rendeletmódosítások előkészítésében közreműködés.

-

-

-

A területfejlesztés és rendezési tevékenység intézményrendszerének és törvényi
hátterének változása.
A megye munkaügyi helyzete. Foglalkoztatáspolitikai koncepció megismerése, ebből
adódó megyei feladatok meghatározása.
A”CommonGIS” térinformatikai projekt működési tapasztalatainak részletes
bemutatása, a projekt fenntarthatósága, korszerűsítése, elemzések készítésének
lehetőségei.
A megye közlekedési helyzetének elemzése.
Tájékoztató a 112-es európai segélyhívószámra épülő egységes segélyhívó rendszer
megvalósulásáról, üzembe állításáról, működésének tapasztalatairól.
A kábítószer-fogyasztással összefüggő problémakörök megtárgyalása, a drog
prevenciós lehetőségek felkutatása, esetleges projektek indítása. Kiemelten az új
pszichoaktív anyagok térnyerésére a büntetőjogi szankció hiánya miatti más
lehetőségekre.
A területi tervezési és területfejlesztési bizottság a második félév során:
- A felszín alatti vízkincs megőrzésének helyzete és feladatai
- A talajok termőképessége megőrzésének helyzete és feladatai
IV.

A közgyűlés 2013. évre a Szervezeti és Működési Szabályzatból adódó, illetőleg más
szervezési feladatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) a közgyűlés elnöke szükség szerint értekezletet tart a közgyűlés bizottságainak elnökei,
tanácsnokok részére;
2.) a közgyűlés elnöke – a gazdasági kamarák bevonásával – fórumot szervez aktuális
gazdaságpolitikai kérdések áttekintésére és megvitatására;
3.) a közgyűlés elnöke kéthetente vezetői megbeszélést tart a közgyűlés alelnökei, főjegyzője,
aljegyzője, s az önkormányzati hivatal titkárságvezetői részére az időszerű feladatok
végrehajtásának megszervezése, illetőleg ellenőrzése céljából;
4.) a megyei főjegyző – az ágazati feladatok áttekintése, az operatív intézkedések megtétele és
ellenőrzése céljából – kéthetente megbeszélést tart az aljegyző, valamint az önkormányzati
hivatal titkárságvezetői részére.
100/2012. (XII. 14.) számú határozat
A Vas Megyei Közgyűlés az Európai Területi Együttműködési Programról (HU-SLO, HU-AT),
kiemelten a Vas megyei projektek helyzetéről, valamint az elmúlt időszak eredményeiről szóló
értékelést elfogadja.

101/2012. (XII. 14.) számú határozat
A Vas Megyei Közgyűlés - az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal - jóváhagyja a
közte, valamint a partnerei






a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat,
a Zala Megyei Önkormányzat és
a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

között területfejlesztési közfeladataik tekintetében megkötendő együttműködési keretmegállapodást.
Felelős:
Határidő:

a közgyűlés elnöke
azonnal
102/2012. (XII. 14.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés hozzájárul, hogy a Vas Megyei Önkormányzat a 2012. évi
költségvetésének többletbevétele terhére 400.000.- Ft működési támogatásban részesítse a Vas
Megyei Sportági Szakszövetségek Tanácsát.
Felelős:
Határidő:

a közgyűlés elnöke
2012. december 31.
103/2012. (XII. 14.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés















a Sitkei Nyugdíjas Klub megalakulásának 20.,
az Ikervári Gyermekszínjátszó Szakkör működésének 40.,
a Kemenesalja Néptánccsoport fennállásának 40.,
Szombathely Város Fúvószenekara megalakulásának 55.,
a Sárvári Nyugdíjas Egyesület működésének 20.,
a Sárvári Kinizsi Sportegyesület alapításának 100.,
a kőszegi Budaker Gusztáv Zeneiskola működésének 50.,
a Savaria Szimfonikus Zenekar fennállásának 50.,
a Zora Kórus megalakulásának 10.,
a Kőszegi Várszínház működésének 30.,
a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő fennállásának 10.,
az Ostffyasszonyfai Citerazenekar és Népdalkör megalakulásának 35. és
a Logo Ifjúsági Szolgálat működésének 10. és
a lendvai Múzeum-Galéria, valamint a Galéria keretében működő Lendvai
Nemzetközi Művésztelep fennállásának 40. évfordulója alkalmából utólagos
jóváhagyással
továbbá
 az IPA Vas Megyei Szervezete alapításának 20. és
 az Életünk c. folyóirat megjelenésének 50. évfordulója alkalmából
elismerő oklevelet adományoz.
Felelős:
Határidő:

a közgyűlés elnöke
a jubileumi évfordulók napja

