
VAS MEGYEI KOZGYULES
ELNÖKE

MEGHIVO

a Vas Megyei Kozgyíilés 20L9. február 15-ei tilésére

Értesítem, hogy a megy eikozgyíilés tilését 20!g. február L5-én (pénteken) L0.00 rfua

a Megyeháza Dísztermébe osszehívom/ melyre tisztelettel meghívom.

rÁncySoRozAT:

Nyílt tilés keretében javaslom tárgyalni:

1. Beszámol a kozgyíilés legut bbi tilése ta tortént fontosabb eseményekr l és

dontésekr l (Az el terjesztés az íJlés el tt keriil kiosztásra.)

El ad : MajthényiLászlÓ,akozgyíílés elnoke

2. A koztlsztvisel k dijazásár l és egyéb juttatás air l, támogatásair l sz l
rendelet m dos ításár Ó1'

El ad : MajthényiLászlÓ, akÓzgyíilés elnoke

A Vas Me gyei Önkorm ány zat 2020 -2022. év el<re vonatk oz kozéptav terve

El ad : MajthényiLászL , akozgy lés elnoke

A Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi koltségvetését l szÓl .../2019. (...)

onkorm ány zatt rendelete me galkotása

El ad : MajthényiLászt , akozgyíilés elnoke

3.

4.



2

5. Tájékoztat a Savaria Mrizeum, mint megyei hat koríí mrizeum megyei

tevékenységér l
EI ad : Csapláros Andteaműzeumigazgat , Savaria Megyei Hat korii Városi

Mrizeum

6. Beszámol a Tertilet- és Teleptilésfejlesztési operatív Program (ToP)

aktuahtasair l

El ad : MajthényiLászl , akÓzgyíilés elnoke

7 . Beszámol a Vas Megyei Önkorm ányzat2018. évi nem zetkozi tevékenységét(5l,

tajéko ztat a 2019 . évi te rv ezett p ro gr amokr l

El ad : MajthényiLászli,akozgyÍilés elnoke

8. A Vas Megyei Önkormányzat2}Lg. évi kozbeszetzési terve

El ad : MajthényiLászl , akozgyíilés elnoke

9. A Muravidéki Magyar Önkormányzatt Nemzeti Kozosség Tanácsával kotend

megállapodásr l

El ad : MajthényiLászl , akozgyíilés elnoke

10. Beszámol a Vas Megyei Értéktár Bizottság 2018. második félévi

tevékenységér I

El ad : Tausz István, a bizottság elnoke

1-].. BeszámolÓ a Vas Megyei ÖnkormányzattHivatal 2018. évi munkájfu l
El ad : dr. BalázsyPéter megyei jegyz

12. El terjesztés a 62/ 2018. (IX.28.) számri határozat m dosításár l

El ad : dr. Balázsy Péter megyei jegyz
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13. Kozosségi célri alapifrrányok támogatása

El ad : MajthényiLászt , akozgyíi|és elnoke

Zátt tilés keretében javaslom tárgyalni:

1'4. AVas Megyei ÖnkormányzatKijzgyíilése által2019. március 15-e alkalmáb l

adományozand kitiintetések, elismerések (Az el terjesztés az íj.lés el tt keriil

kiosztásra.)

ry 
Maj thén y i Lászl , a kÓzgy íilés elrroke

15. A Kozryíilés elnokének 2019. évi szabadságolási terve

El ad : dr. BalázsyPéter megyei jegyz

Me gj elenésére feltétlen il számítok !

Szombathely' 2079. február 08.

Wq
MajthényiLászl


