
A Vas Megyei Közgyűlés 2013.06.28-i ülésének határozatai 

 

 

 

28/2013. (VI. 28.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés az ülés tárgysorozatát az alábbiak szerint fogadja el: 

 

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

2. Beszámoló a Regionális és Megyei Területfejlesztési Fórumok eddigi tevékenységéről 

3. Tájékoztató a Vas Megyei Területfejlesztési Koncepció készítésének (II. kötet – 

javaslattételi szakasz) jelenlegi helyzetéről 

4. Tájékoztató a Vas megyei nemzetiségek helyzetéről 

5. Az agrártermelés és vidékfejlesztés helyzete és feladatai Vas megyében 

6. Javaslat a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács átalakításával kapcsolatos 

tagdelegálásról 

7. Tájékoztató az ifjúság egészségügyi állapotáról, különös tekintettel a drogprevencióra 

8. Címzetes főjegyzői címhez kapcsolódó címjuttatás kifizetéséről 

9. A Vas Megyei Értéktár Bizottság Működési Szabályzata, valamint a bizottság tagjainak 

megválasztása 

10. Elismerő oklevelek adományozása 

 

 

29/2013. (VI. 28.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés az előző ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

 

30/2013. (VI. 28.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés megismerte 

 

 a Regionális és Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumok elmúlt másfél éves 

működéséről szóló anyagot és azt jóváhagyólag tudomásul vette; 

 a Vas Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum május 23-i határozatait és az 

azokban foglaltak végrehajtásával egyetért. 

 

Felelős:               a közgyűlés elnöke (a megyére vonatkozó részekért) 

Határidő:           folyamatos          

 

 

31/2013. (VI. 28.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

 megismerte a Vas Megyei Területfejlesztési Koncepció „Javaslattételi szakasz (II. 

kötet)” jelenlegi állapotát; 



 A társadalmi egyeztetések és a hatósági vélemények során beérkező javaslatok, 

valamint az alábbi kiegészítések beépítése után javasolja a tervezőknek, hogy az így 

kiegészített munkát terjessze a szeptemberi közgyűlés elé végleges elfogadásra: 

  

1.) A Vas Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum, 2013. május 23-i ülésén 

elfogadott határozatainak értelmében a Vas Megyei Területfejlesztési Koncepcióba 

kerüljenek beépítésre Szombathely Megyei Jogú Város tervezett beavatkozási 

pontjai, a 2/2013. (V. 23.) MTfKF számú határozat 3. pont alapján; 

2.) A tervező fontolja meg a megye Észak-keleti részében egy komplex élelmiszeripari 

adottságokra és a 84-86-os főútvonalak kereszteződésében kialakuló logisztikai 

potenciálra alapozott fejlesztés lehetőségét, és ehhez hangolja a megyei oktatási 

rendszert is; 

3.) A Vas Megyei Idegenforgalmi Platform javaslatai – az ott megfogalmazott módon 

– kerüljenek a koncepcióba beépítésre azzal, hogy a megye alkalmazni fog egy fő 

főállású szakembert megyei TDM  és marketing feladatok ellátására. 

 

Felelős:            a közgyűlés elnöke 

Határidő:         folyamatos 

 

 

32/2013. (VI. 28.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas megyében élő nemzetiségek helyzetéről szóló tájékoztatót 

tudomásul veszi. 

 

33/2013. (VI. 28.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas megyei agrártermelés és az ehhez kapcsolódó vidékfejlesztés 

helyzetéről és feladatairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  

 

 

34/2013. (VI. 28.) számú határozat 

 

 

Vas Megye Közgyűlése a „Javaslat a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács átalakításával 

kapcsolatos tagdelegálásról” című előterjesztést elfogadja, és Vas Megye Önkormányzata 

részéről a Tanácsba második tagként Beni Ferenc területfejlesztési főtanácsost delegálja. 

 

Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő: azonnal 

35/2013. (VI. 28.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés az ifjúság egészségügyi állapotáról, különös tekintettel a 

drogprevencióra című tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

 

 

 

 

 



36/2013. (VI. 28.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés Dr. Kun László címzetes megyei főjegyző részére 2013. évre 

egyösszegű, bruttó 927.600,- Ft címpótlékot állapít meg, melynek kifizetési határideje 2013. 

július 1. nap. 

A közgyűlés a bruttó 927.600.- Ft juttatás és járulékai fedezetét a 2013. évi költségvetésében a 

hivatal rendszeres személyi juttatásainak terhére biztosítja, a fedezet átcsoportosításáról  Vas 

Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 18.) önkormányzati 

rendeletének soron következő módosításakor gondoskodik. 

 

Felelős:            a közgyűlés elnöke 

Határidő:        2013. július 1. 

 

 

37/2013. (VI. 28.) számú határozat 

 

 A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Értéktár Bizottság Működési Szabályzatát – az 

előterjesztés szerint – elfogadja; 

 A Vas Megyei Értéktár Bizottság tagjainak Tausz Istvánt, dr. Nagy Zoltánt, Kerekes 

Ferenc Bélát, Rácz Károlyt, Birkás Istvánt és az Őrségi Nemzeti Park mindenkori 

igazgatóját megválasztja. 

 

 

Felelős:             a közgyűlés elnöke 

Határidő:         azonnal  

 

 

38/2013. (VI. 28.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

 a Rumi Többcélú Gyógypedagógiai Intézmény működésének 60., 

 a jánosházi Szent Imre Általános Iskola fennállásának 20., 

 a  Burgenlandi Magyar Kultúregyesület működésének 45. és 

 Vasvár Város Tűzoltósága alapításának 130. évfordulója alkalmából utólagos 

jóváhagyással 

elismerő oklevelet adományoz. 

 

Felelős:            a közgyűlés elnöke 

Határidő:        a jubileumi évfordulók napja 

 

 


