
A Vas Megyei Közgyűlés 2013.12.13-i ülésének határozatai 

 

 

 

 

64/2013. (XII. 13.) 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. A Vas Megyei Önkormányzat 2014. évi munkaterve 

3. Közép-Európai Közlekedési Folyosó („CETC-ROUTE65”) kezdeményezés Európai 

Területi Társulássá történő átalakítására 

4. Tájékoztató a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület munkájáról 

5. Tájékoztató Vas megye népegészségügyi helyzetéről 

6. 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 

 

Zárt ülés keretében tárgyalja: 

 

7. Elismerő oklevelek adományozása 

 

 

65/2013.(XII. 13.) számú határozat 

 

 

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

elfogadja. 

 

 

66/2013. (XII. 13.) számú határozat 

 

A közgyűlés a Vas Megyei Önkormányzat 2014. évi munkatervét – a tervezettel egyezően -

elfogadja. 

 

Felelős:         a közgyűlés elnöke 

Határidő :    folyamatos 

 

 

67/2013. (XII. 13.) számú határozat 

 

A közgyűlés 

1. tudomásul veszi, hogy Marton Ferenc alelnök a Közép-Európai Közlekedési Folyosó 

Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás végleges alapító dokumentumait 2013. 

december 12-án aláírta; 



2. szükségesnek tartja a dokumentumok jóváhagyásra történő előterjesztését a közgyűlés 

2014. februári ülésén.   

 

Felelős:  a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal  

 

 

68/2013. (XII. 13.) számú határozat 

 

A közgyűlés a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület munkájáról szóló 

tájékoztatót köszönettel elfogadja. 

 

 

69/2013. (XII. 13.) számú határozat 

 

A közgyűlés Vas megye népegészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót köszönettel elfogadja. 

 

 

70/2013. (XII. 13.) számú határozat 

 

A közgyűlés a Vas Megyei Önkormányzatnak a területfejlesztésről és rendezésről szóló 1996. 

évi XXI. törvény 14. § (5) bekezdése értelmében a törvényben meghatározott feladatokkal 

összefüggésben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

 

 

71/2013. (XII. 13.) számú határozat 

 

A közgyűlés   

 

 a Szentgotthárdi Filmszínház fennállásának 100. és  

 a Vasakarat Sport Club működésének 40. évfordulója alkalmából utólagos 

jóváhagyással  

 a Szlovén Köztársaság Szentgotthárdi Főkonzulátusa működésének 15. évfordulója 

alkalmából; 

 Celldömölk város részére várossá avatásának 35. éves évfordulójának, és az 

egyesülésének 120 éves évfordulója alkalmából; 

 A Celldömölki Honismereti Kör megalakulásának 25. éves évfordulója és a Liszt 

Ferenc Vegyeskórus megalakulásának 40. éves évfordulója alkalmából 

 

elismerő oklevelet adományoz.  

 

Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő: a jubileumi évfordulók napja  

 

 

 

 


