
50/2012. (V. 25.) 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. Beszámoló Vas megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság értekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

3. A megyei önkormányzat 2012-2014 közötti időszakra vonatkozó társadalmi-gazdasági   

programjának felülvizsgálata 

4. Előterjesztés egyes rendeletek módosításáról 

5. Együttműködési szándéknyilatkozat a Pannon Megújuló Energia Klaszterrel 

6. Javaslat ingyenes használati szerződések megkötésére 

7. A Vas Megyei Önkormányzat 2012. évi ÖNHIKI pályázat során igényelt támogatás 

összegéről 

8. Előterjesztés „Vas Megye Közgyűlésének Elismerő Oklevele”-i adományozására 

 

 

 

51/2012. (V. 25.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a legutóbbi ülése óta hozott döntésekről, eseményekről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:           a közgyűlés elnöke 

Határidő:       azonnal 

 

 

52/2012. (V. 25.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

 

1. Vas megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót elfogadja; 

2. köszönetét fejezi ki a megye rendőri vezetésének és állományának azért a színvonalas 

munkáért, amelyet Vas megye kedvező közbiztonsága fenntartásáért végeztek. 

 

Felelős:           a közgyűlés elnöke 

Határidő:       azonnal   

 

 

53/2012. (V. 25.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés – az előerjesztéssel egyezően – 2012. január 1-i hatállyal elfogadja 

a megyei önkormányzatnak a 48/2011.(III. 24.) sz. határozatával megállapított társadalmi-

gazdasági programja felülvizsgálata alapján a módosított szövegezésre vonatkozó javaslatot. 
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Felelős:           a megyei közgyűlés elnöke 

Határidő:       folyamatos 

                        beszámolásra: 2014. június 30. 

 

54/20012. (V. 25.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Pannon Megújuló Energia Klaszterrel együttműködési 

megállapodást köt az előterjesztés mellékletében foglalt szövegezésnek megfelelően. 

 

Felelős:           a közgyűlés elnöke 

Határidő:       azonnal   

55/2012. (V. 25.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Szakszövetségek Tanácsával, továbbá a MLSZ Vas 

Megyei Igazgatóságával kötendő használati szerződés tervezetét – az előterjesztéssel egyező 

tartalommal – jóváhagyja, s felhatalmazza a közgyűlés elnökét a szerződések aláírására. 

 

Felelős:           megyei közgyűlés elnöke 

Határidő:       azonnal 

 

56/2012. (V. 25.) számú határozat 

 

A közgyűlés hozzájárul, hogy mindösszesen 265.893.,- e Ft összegben pályázatot nyújtson be 

az önkormányzat a 2012. évi költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. számú törvényben 

a megyei önkormányzatok részére biztosított tartalék terhére. Az igényelt támogatási 

összegből a működési célú kiadások fedezetére 108.777.- e Ft-ot vissza nem térítendő 

támogatásként, a többi 157.117.- e Ft-ot (az uniós pályázatok előfinanszírozására kapott 

előlegként) visszafizetési kötelezettség terhe mellett kérje. 

Az előlegként engedélyezett összeg kifizetéséről – a pályázatok VÁTI-val történő 

elszámolását követően – lehetőség szerint 2013. II. féléve során gondoskodjanak. 

 

Felelős:            a közgyűlés elnöke 

Határidő:         3/2012. (III. 1.) BM rendelet szerinti határidők 

 

 

57/2012. (V. 25.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

 

1. a Kápolnai Boszorkányok részére megalakulásuk 10.,    

2. a Kőszegi Sport Egyesület részére alapításának 100., továbbá  

3. a Sárvár Városi Mazsorett Együttes részére fennállásának 20. évfordulója   

 

alkalmából elismerő oklevelet adományoz.  

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:       a jubileumi évfordulók napja  

 


