
21/2012. (III. 29.) számú határozat 

 

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

 

1. Beszámoló a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, 

eseményekről 

2. A megyei önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/1995. 

(VI.19.) rendelet módosítása 

3. A környezet,- és természetvédelem helyzete Vas megyében. Az együttműködés 

lehetőségei 

4. A jogelőd Vas Megyei Területfejlesztési Tanács határkörébe utalt decentralizált 

megyei pályázatokkal kapcsolatos döntés: Debreceni Gázszolgáltató Kft. 2001. évi 

területfejlesztési célelőirányzatból támogatott „Nádasd és térsége településeket 

összekötő külterületi vezetékes gázellátása” tárgyú támogatási szerződés 

kötelezettségvállalásának vizsgálata (tám. szerz. száma: 180002201C) 

5. A Vas Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum létrehozása 

6. Stratégiai partnerségi nyilatkozat kiadása az ERRAM HU-AT ETE projekthez 

7. Pannon Novum Kft-ben való részvétel 

8. Egyebek 

 

22/2012. (III. 29.) számú határozat 

 

A közgyűlés a legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről szóló 

beszámolót tudomásul veszi. 

 

 

 

23/2012. (III. 29.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés  

1. a területi tervezési és területfejlesztési bizottság tagjainak számát – a feladatok 

mennyiségére való tekintettel – két fővel megnöveli, nevezetesen tagjává Rába 

Kálmánt és Kerekes Ferenc Bélát megválasztja; 

2. a társadalmi és civil kapcsolatok bizottságból pedig Rába Kálmánt tagságából felmenti 

és helyette Nagy Gábort választja meg. 

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke és a megyei főjegyző 

Határidő:      azonnal az SZMSZ függelékében történő átvezetésért 

 

 

 

24/2012.(III. 29.) számú határozat 

 

 

A közgyűlés Vas megye környezeti állapotáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
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25/2012.(III. 29.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a DBGÁZ Kft. 180002201C számú támogatási szerződésében 

rögzítetteknek megfelelően szerződésszegés címen a „Nádasd és térsége településeket 

összekötő külterületi vezetékes gázellátása” pályázathoz megítélt 5,7 millió Ft vissza nem 

térítendő támogatást, kamataival együtt a pályázótól visszavonja. 

A visszavonás mértéke a támogatás teljes összege 5.700.000,-Ft, valamint a támogatás 

igénybevételének napjától (2002.04.12.) számított 3.839.145,-Ft összegű késedelmi kamat, 

azaz összesen 9.539.145,-Ft. A késedelmi kamat az érvényes jegybanki alapkamat alapján 

került kiszámításra a Magyar Államkincstár által, a Vas Megyei Közgyűlés döntéséről a 

Magyar Államkincstárt 8 munkanapon belül értesíti, hogy döntéséről tájékoztathassa a 

pályázót. 

 

Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő: azonnal  

 

 

26/2012. (III. 29.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum (MKTF) 

megyét képviselő tagjának Kovács Ferenc elnököt delegálja, egyben az MKTF Ügyrendjét az 

előterjesztés melléklete szerint javasolja elfogadni. 

 

Felelős:           a közgyűlés elnöke 

Határidő:       a fórum alakuló ülése  

 

 

 

27/2012. (III. 29.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés egyetért azzal, hogy az ETE HU-AT  program keretében 

benyújtandó „ERRAM HU-AT” pályázatban a Vas Megyei Önkormányzat Stratégiai 

partnerként vegyen részt. A projektben való részvétel pénzügyi kötelezettségvállalást nem 

jelent a stratégiai partner számára. 

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:       azonnal 

 

 

28/2012. (III. 29.) számú határozat 

 

 

A közgyűlés kinyilvánítja szándékát, hogy a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális 

Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban jogszabály erejénél fogva 

megszerzett tulajdoni hányadát meg kívánja tartani, tulajdonosi jogait gyakorolni kívánja, ez 

utóbbival elnökét bízza meg. 
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Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő: azonnal  

 

 

29/2012.(III. 29.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés utólagosan hozzájárul 

 a Sorkifaludi Nefelejcs Kórus Egyesület fennállásának 30. évfordulója; 

 és az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság fennállásának 10 éves évfordulója 

alkalmából „Vas Megye Közgyűlésének Elismerő Oklevele”-i kerültek adományozásra. 

 

Felelős:        a közgyűlés elnöke 

Határidő:     (az adományozás már megtörtént) 

 

 

30/2012. (III. 29.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy Majthényi László közgyűlési alelnök a 

Nemzeti Üdülési Alapítványnál vezetői jogviszonyt létesítsen. 

 

 

 


