
A Vas Megyei Közgyűlés 2013.05.24-i ülésének határozatai 

 

 

20/2013. (V. 24.) számú határozat 

 

A közgyűlés az ülés tárgysorozatát az alábbiak szerint fogadja el: 

 

 

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

2. Beszámoló Vas megye közbiztonságának 2012. évi helyzetéről, valamint a rendőrség 

és az önkormányzatok kapcsolatáról, együttműködéséről 

3. Tájékoztató Vas megye sportjának helyzetéről 

4. Vas Megyei Önkormányzati Hivatal használatában lévő Opel Zafira típusú 

személygépkocsi értékesítése 

5. Vas Megyei Értéktár létrehozása és Megyei Értéktár Bizottság felállítása 

6. Közösségi célú alapítvány támogatása 

7. A Vulkánrégió – a vidék megtartó ereje című pályázat benyújtása 

 

 

21/2013. (V. 24.) számú határozat 

 

 

A közgyűlés az előző ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

 

22/2013. (V. 24.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

 

1. Vas megye közbiztonságának 2012. évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, valamint a rendőrség és az 

önkormányzatok kapcsolatáról, együttműködéséről 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   

 

 

 

 

23/2013. (V. 24.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés Vas megye sportjának helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

 

 



24/2013. (V. 24.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés – a vagyongazdálkodás szabályairól szóló - 11/2012. (VII. 3.) 

önkormányzati rendelete alapján engedélyezi a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 

(Szombathely, Berzsenyi tér 1.) üzemeltetésében lévő LTU-030 forgalmi rendszámú Opel 

Zafira típusú személygépkocsi értékesítését a Szentesi Autó Kft. részére minimum bruttó 

1.350.000.- Ft-ért, és hozzájárul ahhoz, hogy a befolyó bevételből a hivatal tartalékot képezzen.  

 

Felelős:           a közgyűlés elnöke 

Határidő:       azonnal 

 

 

25/2013. (V. 24.) számú határozat 

 

 

A közgyűlés elhatározza, hogy létrehozza a Vas Megyei Értéktárat és ennek összeállítása 

érdekében a Vas Megyei Értéktár Bizottságot. Megbízza a Társadalmi és Civil Kapcsolatok 

Bizottságát és a Területi tervezési és Területfejlesztési Bizottságot, hogy az érintett 

intézményekkel, társadalmi szervezetekkel vegyék fel a kapcsolatot, a soron következő 

közgyűlésre tegyenek javaslatot a bizottság összetételére és készítsék elő annak működési 

szabályzatának tervezetét. 

 

Határidő: azonnal, a Vas Megyei Értéktár Bizottság felállítására a soron következő közgyűlés 

Felelős: közgyűlés elnöke, a Vas Megyei Értéktár Bizottság felállítására javaslattételre a 

Társadalmi és Civil Kapcsolatok Bizottsága elnöke és a Területi tervezési és Területfejlesztési 

Bizottság elnöke 

 

26/2013. (V. 24.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

 

1. az elnöki keret terhére a Mazsorett Alapítvány részére a VIII. Sárvári Országos 

Mazsorett Fesztivál megrendezéséhez 50.000.- Ft támogatás biztosítását engedélyezi; 

2. felkéri elnökét a támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős:         a közgyűlés elnöke 

Határidő:        azonnal 

 

 

27/2013. (V. 24.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

 

1. a Vulkánrégió – a vidék megtartó ereje elnevezésű pályázat benyújtására az Ausztria – 

Magyarország Határon átnyúló Együttműködési Program 2007-2013-ra javaslatot 

elfogadja és 

2. a szükséges 4500 Euro önerőt költségvetése terhére biztosítja; 

3. a pályázat pozitív elbírálása esetén a hivatal részére az előfinanszírozásra kiegészítő 

pályázat benyújtását engedélyezi. 



 

Felelős:           a közgyűlés elnöke 

Határidő:         azonnal 

 

 


