
A Vas Megyei Közgyűlés 2019. évi munkaterve 

 

I. 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 2019. évben is változatlanul kiemelt figyelmet fordít: 

 

 az Integrált Területfejlesztési Program aktualizálására; 

 a Területi Operatív Program megyei önkormányzat által végrehajtott és menedzselt 

projektjeinek megvalósítására; 

 Vas Megye Területrendezési Tervének felülvizsgálatára, továbbá az MTrT - „Vas 

Megye Területrendezési Terve” – következetes érvényesítésére a településrendezési 

tervekben; 

 a megye közlekedési infrastruktúrájának kiépítését támogató együttműködésekre, 

valamint a megújuló energiaforrások hasznosítását és egyéb, a környezeti 

fenntarthatóságot szolgáló tevékenységek támogatására; 

 a megye köznevelésének, szakképzésének és felsőoktatásának fejlődésére; 

 a különböző nemzetközi programok és együttműködési lehetőségek optimális 

kihasználására, a megyei érdekek érvényesítésére; 

 

II. 

A közgyűlés ülései és azok napirendjei 

 

2019. február 15. 

 

1. A Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetése 

 

Előadó: Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

Az előkészítésben részt vesznek: a közgyűlés bizottságai  

 

2. Tájékoztató a Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi nemzetközi tevékenységéről, a 

2019. évi tervezett programokról 

Előadó: Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

Az előkészítésben részt vesznek: a közgyűlés bizottságai  
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3. A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 2019. március 15-e alkalmából 

adományozandó kitüntetések, elismerések 

Előadó: Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

Az előkészítésben részt vesznek: hatályos önkormányzati rendelet szerint 

 

4. Beszámoló a Vas Megyei Értéktár Bizottság 2018. második félévi tevékenységéről 

Előadó: Tausz István, a bizottság elnöke 

Az előkészítésben részt vesz: civil és nemzetiségi kapcsolatok bizottság 

 

5. Beszámoló a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról 

Előadó: dr. Balázsy Péter megyei jegyző 

           Az előkészítésben részt vesznek: a közgyűlés bizottságai 

 

6. Beszámoló a TOP Vas megyei előrehaladásáról 

Előadó: Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

Az előkészítésben részt vesz: területi tervezési és területfejlesztési bizottság  

 

7. Tájékoztató a Savaria Múzeum, mint megyei hatókörű múzeum megyei 

tevékenységéről 

Előadó: Csapláros Andrea igazgató 

           Az előkészítésben részt vesznek: civil és nemzetiségi kapcsolatok bizottság 

 

A tárgysorozatok elkészítésének határideje: 2019. január 31. 
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2019. április 26. 

 

1. A megyei önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó: Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

Az előkészítésben részt vesz: a pénzügyi és ügyrendi bizottság 

 

2. A megyei önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadása 

Előadó: Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

Az előkészítésben részt vesz: a pénzügyi és ügyrendi bizottság 

 

3. Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről 

Előadó: Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

Az előkészítésben részt vesz: a pénzügyi és ügyrendi bizottság 

 

4. Vas megye aktuális természetvédelmi helyzete 

Előadó: kormányhivatal által kijelölt személy 

Az előkészítésben részt vesz: területi tervezési és területfejlesztési bizottság  

 

 

5. Vas Megye Családbarát Munkahelye 2019 díjak adományozása 

Előadó: Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

Az előkészítésben részt vesz: hatályos önkormányzati rendelet szerint 

 

A tárgysorozatok elkészítésének határideje: 2019. április 5. 
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2019. május 31. 

 

1. Beszámoló Vas megye közbiztonságának 2018. évi helyzetéről, a közbiztonság 

érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról (A közgyűlés 

közmeghallgatás keretében tárgyalja.) 

Előadó: dr. Tiborcz János r. ddtbk, rendőrségi főtanácsos, főkapitány 

Az előkészítésben részt vesz: rendészeti szakbizottság 

 

2. Tájékoztató a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2018. évben végzett 

munkájáról 

 

Előadó: a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója 

Az előkészítésben részt vesz: a rendészeti szakbizottság 

 

3. Vas megye 2018 évi munkaerő-piaci helyzetének értékelése 

Előadó: kormányhivatal által kijelölt személy 

Az előkészítésben részt vesz: területi tervezési és területfejlesztési bizottság  

 

4. Az egészségügyi alapellátás aktuális helyzete Vas megyében 

Előadó: kormányhivatal által kijelölt személy 

Az előkészítésben részt vesz: civil és nemzetiségi kapcsolatok bizottság  

 

5. Beszámoló a határ menti (osztrák – magyar és szlovén – magyar) programokban a 

monitoring bizottsági tevékenységekről 

Előadó: Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

Az előkészítésben részt vesz: területi tervezési és területfejlesztési bizottság 

 

A tárgysorozatok elkészítésének határideje: 2019. május 10. 
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2019. június 28. 

 

1. Beszámoló a Vas Megyei Értéktár Bizottság 2019. első félévi tevékenységéről 

Előadó: Tausz István, a bizottság elnöke 

Az előkészítésben részt vesz: civil és nemzetiségi kapcsolatok bizottság 

 

2. A klímaváltozás hatásai és az ellene való küzdelem a mezőgazdaságban 

Előadó: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vas Megyei Szervezete 

Az előkészítésben részt vesz: területi tervezési és területfejlesztési bizottság  

 

 

3. A klímaváltozás hatásai és az ellene való küzdelem az iparban 

Előadó: Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Az előkészítésben részt vesz: területi tervezési és területfejlesztési bizottság  

 

4. Beszámoló az EFOP-1.2.9-17-2017-00080 számú, NŐ az ESÉLY elnevezésű projekt 

tapasztalatairól 

Előadó: Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

Az előkészítésben részt vesz: területi tervezési és területfejlesztési bizottság  

 

5. Tájékoztató az EFOP-1.6.3-17-2017-00011 számú, Megyei szintű felzárkózás-politikai 

együttműködések támogatása a helyi egyenlőségi programokhoz kapcsolódóan Vas 

megyében projekt szakmai megvalósításáról 

Előadó: Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

Az előkészítésben részt vesz: területi tervezési és területfejlesztési bizottság  

 

 



6 

 

6. Beszámoló a TOP Vas megyei előrehaladásáról 

Előadó: Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

Az előkészítésben részt vesz: területi tervezési és területfejlesztési bizottság  

 

7. Vas Megye Díszpolgára elismerő cím adományozása 

Előadó: Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

Az előkészítésben részt vesz: hatályos önkormányzati rendelet szerint 

 

 

A tárgysorozatok elkészítésének határideje: 2019. június 7. 

 

2019. szeptember 27. 

 

1. A Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó: Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

Az előkészítésben részt vesz: a pénzügyi és ügyrendi bizottság  

 

2. Településekkel való fejlesztési megvalósítások tapasztalatai, eredményei 

Előadó: Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

Az előkészítésben részt vesz: területi tervezési és területfejlesztési bizottság  

 

3. Tájékoztató a TOP-1.2.1-15 felhívás keretében a Vas Megyei Önkormányzat 

konzorciumvezetésével megvalósuló projektekről 

 

Előadó: Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

Az előkészítésben részt vesz: területi tervezési és területfejlesztési bizottság  

 



7 

 

4. Tájékoztató a klímastratégia felülvizsgálatáról, a megvalósított vállalásokról 

Előadó: Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

Az előkészítésben részt vesz: területi tervezési és területfejlesztési bizottság  

 

5. A Vas Megyei Területrendezési Terv munkaváltozatának elfogadása 

Előadó: Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

Az előkészítésben részt vesz: területi tervezési és területfejlesztési bizottság  

 

6.  A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése által október 23. napja alkalmából 

adományozandó kitüntetésekről 

Előadó: Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

Az előkészítésben részt vesznek: hatályos önkormányzati rendelet szerint 

 

A tárgysorozatok elkészítésének határideje: 2019. szeptember 6. 

 

2019. október ... 

Az új közgyűlés alakuló ülése 

 

2019. november 29. 

 

1. Tájékoztató a megyei kórház fejlesztési terveiről 

Előadó: prof. Dr. Nagy Lajos igazgató 

Az előkészítésben részt vesz: civil és nemzetiségi kapcsolatok bizottság  

 

2. Horgászat és halgazdálkodás Vas megyében 

Előadó: kormányhivatal által kijelölt személy 
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Az előkészítésben részt vesz: területi tervezési és területfejlesztési bizottság  

 

3. Beszámoló a TOP Vas megyei előrehaladásáról  

Előadó: a közgyűlés elnöke 

Az előkészítésben részt vesz: területi tervezési és területfejlesztési bizottság  

 

4. A megyei önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII.15.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

Előadó: a közgyűlés elnöke 

 

A tárgysorozatok elkészítésének határideje: 2019. november 8. 

 

2019. december 13. 

 

1. A megyei közgyűlés 2020. évi munkaterve 

Előadó: a közgyűlés elnöke 

Az előkészítésben részt vesznek: a közgyűlés bizottságai  

 

2. A 2020. évi belső ellenőrzési terv 

Előadó: a közgyűlés elnöke 

Az előkészítésben részt vesz: a pénzügyi és ügyrendi bizottság 

 

3. Tájékoztató a TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001, Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 

2014-2020 projekt előrehaladásáról 

Előadó: a közgyűlés elnöke 

Az előkészítésben részt vesz: területi tervezési és területfejlesztési bizottság  
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4. A Vas Megyei Területrendezési Terv végleges változatának elfogadása 

Előadó: a közgyűlés elnöke 

Az előkészítésben részt vesz: területi tervezési és területfejlesztési bizottság  

 

A tárgysorozatok elkészítésének határideje: 2019. november 29. 

 

2020. február 

 

1. A Vas Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetése 

 

Előadó: a közgyűlés elnöke 

 

Az előkészítésben részt vesznek: a közgyűlés bizottságai 

 

2. Beszámoló a Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi nemzetközi tevékenységéről, a 

2020. évi tervezett programokról 

Előadó: a közgyűlés elnöke 

Az előkészítésben részt vesznek: a közgyűlés bizottságai  

 

3. A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 2020. március 15-e alkalmából 

adományozandó kitüntetések, elismerések 

Előadó: a közgyűlés elnöke 

           Az előkészítésben részt vesznek: hatályos önkormányzati rendelet szerint 

 

4. Beszámoló a Vas Megyei Értéktár Bizottság 2019. II. félévi munkájáról 

Előadó: Tausz István, a bizottság elnöke 

Az előkészítésben részt vesz: civil és nemzetiségi kapcsolatok bizottság  
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III. 

 

A közgyűlés a következő témák megtárgyalását javasolja bizottságainak 

 

 Költségvetések, beszámolók, előirányzat módosítások előkészítését. 

 A testületi döntést igénylő megállapodások, szerződések előkészítésében való 

közreműködést. 

 Önkormányzati rendeletek és rendeletmódosítások előkészítésében való 

közreműködést. 

 A Vas Megyei Önkormányzat és hivatala saját projektjeit. 

 

IV. 

 

A közgyűlés 2019. évre a Szervezeti és Működési Szabályzatból adódó, illetőleg egyéb 

szervezési feladatokat az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

1. a közgyűlés elnöke szükség szerint értekezletet tart a közgyűlés bizottságainak elnökei, 

tanácsnokok részére; 

2. a közgyűlés elnöke hetente vezetői megbeszélést tart a közgyűlés alelnökei, jegyző, 

aljegyző, s az önkormányzati hivatal vezetői részére az időszerű feladatok 

végrehajtásának megszervezésére, illetőleg ellenőrzése céljából. 

 

 

Szombathely, 2018. november 30. 

 


