
Jegyz ktinyv

Késziilt: a Vas Megyei Ktizgyrilés 2018. okt ber 19-én a MegyeháaaElnoki tárgyaI jáhan
10.45 fuát l megtartott rendkívtili tilésér l

Jelen vannak: MajthényiLászI kozgytilési elnok, dr. Kondora Bálint akozgyulés aleln ke,
Básthy Béla, Fehér LászI István, Gagyi Levente, Labodi Gábor, Nagy Gábor, Szab
Lajos' Szljárt Lász| , Tausz István Béla kozgyulési tagok.

Tanácskozási ioggal vannak ielen: dr. Balázsy Péter megyeí jegyzo, dr. Stankovits Gyorgy
megyei aljegyzo

E evéb résztvev k: C s er Andrea je gy zokonywezet

Majthényi LászIL , a ktizgyiÍlés elniike tidvozli a kozgytilés tagjait és a résztvev ket.
Megállapítja' hogy 10 fo képvisel jelen van' így az iilés hattrozatképes' S az tilést
megnyitj a. Szavaztat az tilés tárgysorozatar l.

A testiilet 9 igen szavazatta\, egyhans,J|aemeghozza a kcivetkezohatározatot:

6612018. (X. 19.| szám b.atá.r ozat

A Vas Megyei Kozgyrílés az iilés tárgysorozatát az alabbiak szerint ál|apít1ameg:

Nyílt tilés keretében tárgyal1a:

1. El terjesztés az Ausztria-Magyarország Interreg V-A programba benyrijtásra kertil
,,D i gi C omp 4. 0'' elnevezé sri proj ekt onerej ének bizto s ításár I

2. El terjesztés akozgy(ilés 6212018. (IX.28.) számri határozatánakm dosításár l

Tausz István képvisel nem vett tészt a szavazásban.

Az 1. tárgvsorozat tárgvalása

El terjesztés az AusztrÍa-Magyarország Interreg v_A programba benyrijtásra keriil
,,DigiComp 4.0'' elnevezésíÍ projekt tinerejének biztosításár l

Majthényi Lászl , akozgyíÍlés elntike kérdés, hozzász lás nem lévén szavazásra bocsátja a
hatát ozati j avasl atot.

A testiilet 9 igen szavazattal, egyhangrilag meghozza a kovetkezohatározatoÍ:



2

67 l 2018. (X.19 .| szám határ ozat

A Kozgytilés

a.) j váhagyja, hogy a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal partnerséggel páIyazatot nyrjtson
be az AUSZTRIA - MAGYARORSZ\C INTERREG V-A PROGRAMBA a ,,DigiComp
4 .0" elnevezésti proj ekt vonatko zásában;
b.) a maximum 7.500 Euro cisszegrí ciner t a2019. évi koltségvetésében bíztosit1a;
c.) felhatalmazza a Hivatal vezetojét, hogy a projekt végleges koltségvetéséhez igazitsa az
oner osszegét.

Felel s: megyei jegyzo
Határid : folyamatos

Tausz István képvisel nem vett rész t a szavazásban.

A 2. tárgvsorozat tárgvalása

El terjesztés a kiizgyíÍlés 6212018. (Ix.28.) szám határozatának m dosításártíl
(Az elt5terjesztés aziJ1'és el tt kertilt kiosztásra.)

Majthényi Lászl , a k zgyíílés elniike kérdés, hozzász lás nem lévén szavazásra bocsátja a
határ o zati j av asl atot.

A testiilet 9 igen szavazattal' egyhangrilag meghozza a kcivetkezo hatátozatot:

68/20L8. (X.19.) számri határozat

A Kcizgytílés a 6212018. (IX.28 .) szám hatátozatahatáridejét folyamatosra váItoztatja.

Felel s: megyei jegyz
Határid : azonnal

Tausz István képvisel nem vett részt a szavazásban.

T bb tátgy nem lévén MajthényiLászl , akozgyíilés elncike az tilést 10.50 rakor bezárja.
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Majthénli rehdo*.--'l
a megyei kiizgyíÍlés elniike

Dr. Balázsy Péter
megyei jegyz


