
 
 

VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS 
ELNÖKE 

 

 

 

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 

a Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásának 
zárszámadásáról 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. §-ában előírt kötelezettségének 
eleget téve az alábbiakban számolunk be az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról. 

I. 

A megyei önkormányzat 2018. évi működése a fegyelmezett és takarékos 
gazdálkodásnak köszönhetően kiegyensúlyozott volt, likviditási problémák nem 
jelentkeztek. A zökkenőmentes működés pénzügyi fedezetét a központi költségvetési 
támogatás, jelentős pályázati források bevonása és a 2017. évi maradvány biztosította.  

A megyei önkormányzat tervezett  
bevételi forrásai és teljesülésük 

 
A megyei önkormányzat összevont tervezett bevételként 1.057.010 e Ft-ot vett számba, 
melyből 1.034.420 e Ft működési, 22.590 e Ft felhalmozási célú. A bevételek 
összességében 1.050.969 e Ft összegben realizálódtak. A 6.041 e Ft különbözet a lejárt 
esedékességű követeléseinkből adódik. Ebből 3.541 e Ft dolgozói lakáshitel, amelyből 
720 e Ft a 2018. IV. negyedévi törlesztések. A megfizetett törlesztő részleteket 
negyedévente, a negyedévet követő hónap elején utalja az OTP a lakásalap 
számlánkra.  További 2.500 e Ft államháztartáson belülre nyújtott hitel. 

Működési bevételek 

Önkormányzat működési bevételeinek teljesülése: 

- A megyei önkormányzatok 2018. évi központi finanszírozása feladatalapú 
támogatással történt A tervezett 214.600 e Ft központi támogatáson túl központi 
forrásból, 48 e Ft-ot 2018. évi bérkompenzációra, 5 e Ft-ot előző évről áthúzódó 
bérkompenzációra kaptunk. A megyei kiegészítő támogatás alapból 13.230 e Ft 
támogatást nyertünk. 

- 987 e Ft közfoglalkoztatás támogatásából, 1.351 e Ft nyári diákmunka 
támogatásból folyt be. 

- 20.000 e Ft-ot a Megyei Területrendezési Terv feladataira kaptunk. 
- A Széchenyi2020 projektek feladatival kapcsolatosan 25.991 e Ft további előleg 

érkezett a részünkre.  
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- A Vas Megyei Értéktár Vetélkedőre 3.000 e Ft előleg decemberben megérkezett 
a számlánkra. 

- Az Elnöki keret terhére 2017. évre nyújtott támogatásokból 150 e Ft fel nem 
használt támogatás érkezett vissza. 

- 7.904 e Ft bevételt ingatlan bérbeadásából realizáltunk. Ebből 7.839 e Ft a 
felújított III. emeleti irodák bérbeadásából származott. Így megállapítható, hogy 
az irodák felújítási költségeiből 2017-2018. évben már jelentős összeg, 9.781 e Ft 
visszatérült. Az elkövetkező években várhatóan évi 7-8 millió forint saját 
bevételt tud kitermelni az elvégzett felújítás. 

- 762 e Ft a pályázatokkal kapcsolatos kötbér és kártérítés volt, 52 e Ft pedig 
üzletrész eladásból származott. 

- A 2019. évi normatíva terhére 2018. decemberében 8.584 e Ft előleg érkezett, 
melynek visszafizetése 2019. évben esedékes. 

- A Szombathelyi Erdészeti Zrt. 350 e Ft-tal támogatta a 2018. évi megyenap 
rendezvényünket.  

- Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kft. megszűnése miatt 82 
e Ft érkezett a számlánkra.   

- A jóváhagyott 220.557 e Ft maradvány felhasználása megtörtént. 

Hivatal működési bevételeinek teljesülése: 

- Működési célú visszatérítendő támogatást 2 nemzetközi pályázat 85%-os és 
30%-os ERFA támogatásának megelőlegezésére kaptunk. A Veloregio 
pályázatra 41.815 e Ft-ot, a ThreeT pályázatra 14.424 e Ft-ot előlegezett meg a 
Miniszterelnökség. 

- Államháztartáson belüli működési célú támogatásokból a 2018. évi időközi 
választásokra 166 e Ft-ot, Országgyűlési Választásra 13.269 e Ft-ot,  

-  Ars Pannonica rendezvényünkre pályázati támogatás keretében pedig 1.000 e 
Ft-ot nyertünk. Az előbbiekben említett 2 nemzetközi pályázatra 11.005 e Ft 
hazai 10%-os társfinanszírozás előlege érkezett meg. A Széchenyi 2020 
projektekkel kapcsolatban ellátott feladatok fedezetére további 60.638 e Ft 
előleget kaptunk.  

- További nemzetközi projektekkel kapcsolatban 1.844 e Ft ERFA bevételt 
realizáltunk.  

- Működési bevételeink 725 e Ft összegben telefon továbbszámlázásokból, lejárt 
OTP szép kártya juttatások visszautalásaiból, biztosítók kártérítéseiből és 
árfolyam nyereségből származtak 2018-ban.  

- 9.588 e Ft működési átvett pénzeszköz a nemzetközi pályázatok ERFA 
támogatásából származott. 

- 178.616 e Ft volt a maradvány igénybevétel és 196.445 e Ft az irányítószervi 
támogatás. 

Önkormányzat felhalmozási bevételei:  

- Dolgozóknak nyújtott lakáscélra kölcsönökből 3.744 e Ft térült vissza, 15.217 e 
Ft előző évi felhalmozási maradványként került bevételezésre. Dolgozók 
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részére 2018. évben hitel folyósítás nem történt, így az alap lakásalap számla 
pénzeszközeit tartalékként visszük tovább a következő évre.  

Hivatal felhalmozási bevételei: 

- Selejtezésre szánt, értékesítésben hasznosított eszközök ellenértékéből nettó 36 
e Ft, az bevétel folyt be. 

A 2018. évben a Széchenyi 2020 projektek 110.985 e Ft, a nemzetközi projektek 23.832 
e Ft összegű fedezetet biztosítottak a 2018. évi bér és járulék kiadásokra.  

  

III. 

Kiadások 

A 2018. évi összevont költségvetés kiadásainak előirányzata 1.057.010 e Ft, melyek 
708.138 e Ft-on realizálódtak. Ebből 667.171 e Ft működési, 4.0967 e Ft felhalmozási 
célú. A 348.872 kiadás elmaradás oka egyrészt a 30.356 e Ft decemberi személyi 
juttatásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalás és 22.568 e Ft dologi 
kötelezettségvállalás. Ezen túlmenően a hazai és nemzetközi pályázatok előlegeiből a 
következő évekre tartalékolandó 269.764 e Ft, a lakásalap tartaléka, illetve a 2019. évi 
állami támogatás 2018. évi megelőlegezéséből származó kötelezettség. A fentiekben 
felsorolt kötelezettségvállalások a következő években teljesülnek kiadásként. 

Önkormányzat működési kiadásai: 

Bér és járulék 

- Az önkormányzatnál közfoglalkoztatás keretében átlagosan 1 fő 
foglalkoztatása történt, továbbá nyári diákmunkán 1 hónapig volt lehetőségünk 
diákokat foglalkoztatni. A 2 feladat 2.338 e Ft összegben, 90%-os és 100 %-os 
támogatás mellett valósultak meg. A közfoglalkoztatással kapcsolatban nagyon 
jók a tapasztalatok, a hasonló források kihasználására a jövőben is törekedni 
kell.  

- A külső személyi juttatások és járulékai adataiból 60.439 e Ft összeg a 
tisztviselők és a közgyűlési tagok személyi juttatásait és költségtérítéseit 
tartalmazza. 

Dologi kiadások, átadott pénzeszközök, visszafizetések  

Az eszköz, a vagyon működtetésével, az üzemeltetéssel és a szakmai feladat 
ellátásával kapcsolatos költségek a Hivatal költségvetésében jelennek meg, ezért az 
Önkormányzaton a dologi kiadások elsősorban a pályázati forrásokból megvalósuló 
feladatok tekintetében jelentkeznek.  
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- Az önkormányzat működésével kapcsolatban bankköltség, kötelező belső 
ellenőrzési feladatok, lakáshitelek kezelésével kapcsolatos ügyvédi költségek, 
vasmegye.hu portál fenntartási költségei jelentkeznek. 

- A további szolgáltatás- és szakmai tevékenység vásárlásával összefüggő 
kiadások a pályázatokkal kapcsolatban jelentkeznek. 

- A hivatal részére nyújtott 196.445 e Ft központi, irányítószervi támogatási 
forrásba (intézményfinanszírozásba) 41.661 e Ft pályázati forrást tudtunk 
bevonni azokra a pályázati feladatokra melyhez a szakmai és üzemeltetési 
hátteret a hivatal biztosítja.  

- Elnöki keretre 8.678 e Ft forrást biztosítottunk 2018. évben. Ez a forrás jelentősen 
hozzájárul a megyei civil szervezetek, szerveződések, önkormányzati 
rendezvények fenntartásához. Ezek olyan civil szerveződések, melyek 
életbetartása társadalmi érdek. E szervezetek továbbra is igénylik a megye 
támogatását, annál is inkább, mert forrásaik egyre szűkösebbek és több civil 
szerveződésű rendezvény, program megyei önkormányzati támogatás nélkül 
nem is volna megvalósítható. A forrást elsősorban működési célú 
támogatásként biztosítottuk a szervezet részére. 

- A két Területi Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szintén 
elengedhetetlen a támogatás. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat működését 
összesen 744 e Ft, a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működést 500 e Ft 
átadott pénzeszközzel támogattuk. 

- A nemzetközi és hazai szervezetek részére tagdíjaként 2.589 e Ft összeget 
fizettünk. 

- A bevételeknél már említett hazai pályázati forrásokból 100 % támogatás 
mellett tudtunk 7.338 e Ft összegben önként vállalt feladatokat végrehajtani, 
melyek egy része 2019. évre áthúzódik.  

Hivatal működési kiadásai: 

Bér és járulékok 

- Az Önkormányzati Hivatalnál kifizetett személyi juttatások esetében 
többletfeladatként jelentkeztek 2018. évben az időközi választások és az 
Országgyűlési Választás, melyek pénzügyi fedezetét a Nemzeti Választási 
Iroda biztosította támogatásként. Továbbá a hazai és nemzetközi pályázatok, 
TOP, KEHOP források. Ezen túl a 2017. évi maradvány terhére 
kötelezettségként vállalt személyi juttatások módosították a jogcímen 
jelentkező kifizetési kötelezettségeket. A 34 fő tervezett álláshelyre 27 fő volt a 
tényleges foglalkoztatott létszám.  

Dologi kiadások, átadott pénzeszközök, visszafizetések  

- A dologi kiadásoknál jellemzően elmondható, hogy a 2018. évi működést is a 
takarékos és hatékony gazdálkodás szemlélete vezérelte. A teljesítési adatoknál 
több jogcímen értünk el az előző évhez képest jelentős megtakarítást.  A lejárt 
informatikai és kommunikációs szolgáltatási szerződések helyett folyamatosan 
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keressük a kedvezőbb lehetőségeket. Az előző évhez képest így a 
kommunikációs kiadásokból ismét 23%-ot sikerült lefaragnunk.  

- Nagyon fontos még megjegyezni, hogy a gépjárművek üzemanyag beszerzése 
kiadáson jelentős mértékű költségmegtakarítást értünk el 2016. évben. Ezt a 
kiadási szintet 2017. és 2018. évre sikerült tartani.   

- A 158.763 e Ft összegű működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
előirányzata a pályázati előlegekből tartalékolandó pénzeszközöket takarja. 

Önkormányzat felhalmozási kiadásai: 

- 3.920 e Ft összegben a Berzsenyi 2. épületrészben klímaszerelés valósult meg.  
- Folytatódott a 3. emelet felújítása, ami 10.880 e Ft forrást igényelt. Ezen túl 

elkészült a Hivatal konyha felújítása is, 1.200 e Ft összegben. 
- 2018. évben a dolgozóknak nem nyújtottunk lakáshitel, így a tartalék a feladatra 

18.898 e Ft összegre emelkedett. 

Hivatal felhalmozási kiadásai: 

Értékhatártól függetlenül minden olyan eszköz beszerzést, amely 1 éven túl szolgálja 
a szervezet feladatait, beruházási kiadások között kell elszámolni.  A hivatalon a napi 
működést szolgáló gépek, berendezések elavulás miatti halaszthatatlan pótlása történt 
meg minimális összegben. Ezen túl a pályázati források terhére, a kapcsolódó 
feladatokra történtek, melyek közül a legjelentősebb az ICC nemzetközi projekt 
keretében a Határkőpark és az E-kerékpártöltő állomás kialakítása volt. 

Követelések között továbbra is fennáll a Celldömölk Város részére 2011. december 22-
én utalt 7.500 e Ft támogatási kölcsönből 2.500 e Ft, mely 2017. évben lett volna 
esedékes. A teljesítés 2019. év elején történt meg, így záró követelésként a mérlegben 
szerepel. 

Az önkormányzatnak és a hivatalnak 1.821 e Ft szállítói tartozása volt az év végével, 
ezek között 30 napon túli nem volt.  

IV. 

A Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai (pályázatok) 

1. Terület-és Településfejlesztési Operatív Program keretében végzett 
projektmenedzsment tevékenység ellátása 

A megyei önkormányzat az elmúlt évek során a településekkel egyeztetve elkészítette 

Integrált Területi Programját. A program megvalósítására 21,14 milliárd forint áll 

rendelkezésre, 5 prioritás keretében mely lehetőséget nyújt, mind a városok, mind a 

kistelepüléseknek fejlesztéseinek megvalósítására.  
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Kiemelt szempont volt, hogy a megyei önkormányzat a programvégrehajtás során 

reflektáljon a korábbi EU-s támogatási időszakokban a forrásokért folytatott 

versengésben rendszerint alulreprezentált kistelepülések problémakörére is.     

A megyei önkormányzat a 272/2014 (XI.5.) kormányrendelet alapján köteles elvégezni 

a települési önkormányzatok által indított TOP projektek előkészítési- és 

menedzsment-feladatait, ha erre az adott település igényt tart.  A kormányrendelet 

értelemben a menedzsment-feladatok ellátásának ellenértékét az önkormányzat csak 

oly módon számolhatja el, ha az adott projektben a megyei önkormányzat vagy 

hivatala konzorciumi partnerként vesz részt. 

A 2016. év során a megyei önkormányzat/hivatal közreműködésével benyújtott, 

konzorciumban megvalósítandó projektek közül közel 50 db projekt támogatói 

döntésben részesült, amelyet 2017-ben további 25 db projekt követett. 2018-ban ezen 

projektek megvalósítási feladatait látta el a hivatal. A 2017. év végén támogatott 

projektek esetében a támogatási szerződések megkötése, a korábbi támogatói döntések 

esetében pedig a beruházások megvalósítása jelentette a legfontosabb feladatot. Az év 

végére a fejlesztések jelentős része fizikailag befejeződött, megkezdődtek a 

projektzárással, ellenőrzésekkel kapcsolatos feladatok is. 

A 2018. év végi projektállomány darabszámát, tématerületek szerinti megoszlását az 

alábbi táblázat mutatja. 

Felhívá
s kódja 

Felhívás címe Azon 
konzorciumi 
projektek 
száma, 
amelyek 
esetében a 
megyei 
önkormányza
t, vagy 
hivatala végzi 
a projektek 
menedzsment
-feladatait 
(db.) 

Megítélt 
támogatá
s 
összesen 
(millió 
Ft) 

Megyei 
önkormányz
at/hivatal 
számára 
felhasználh
ató 
támogatás 
(millió Ft)** 

Státusz 

TOP 
1.1.1 

Ipari parkok, 
iparterületek 
fejlesztése 

1 183 4,6 támogatási 
szerződés 
megkötése 
folyamatban 

TOP 
1.1.3 

Helyi 
gazdaságfejlesztés 

1 60 1,5 zárás 
folyamatban 

TOP 
1.2.1 

Társadalmi és 
környezeti 
szempontból 

3 520 17,2 megvalósítás 
folyamatban 



7 

 

 

fenntartható 
turizmusfejlesztés 

TOP 
1.4.1 

A foglalkoztatás 
segítése és az 
életminőség 
javítása 
családbarát, 
munkába állást 
segítő 
intézmények, 
közszolgáltatások 
fejlesztésével 

8 396 11,9 megvalósítás/z
árás 
folyamatban 

TOP 
2.1.1 

Barnamezős 
területek 
rehabilitációja 

1 200 5 megvalósítás 
folyamatban 

TOP 
2.1.2 

Zöld város 
kialakítása 

2 302 7,5 zárás 
folyamatban 

TOP 
2.1.3  

Települési 
környezetvédelmi 
infrastruktúra-
fejlesztések 

10 (22)* 1 100 31 megvalósítás 
folyamatban 

TOP 
3.1.1 

Fenntartható 
települési 
közlekedésfejleszt
és 

6 1 009 25,0 megvalósítás 
folyamatban 

TOP 
3.2.1 

Az 
önkormányzati 
tulajdonú 
épületek, 
intézmények, 
infrastruktúra 
energia-
hatékonyság-
központú 
rehabilitációja, 
megújuló 
energiaforrások 
fokozott 
használatának 
ösztönzése. 

33 3 481 86,2 megvalósítás/z
árás 
folyamatban 11 
db projekt 
esetében (1. kör), 
megvalósítás 
folyamatban 14 
db projekt 
esetében (2. kör), 
szerződéskötés 
folyamatban 8 
db projekt 
esetében 

TOP 
4.1.1 

Egészségügyi 
alapellátás 
infrastrukturális 
fejlesztése 

5 (8) 193,5 6,8 megvalósítás/z
árás 
folyamatban 

TOP 
4.2.1 

A szociális 
alapszolgáltatáso

1 85 3,0 zárás 
folyamatban 
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k 
infrastruktúrájána
k bővítése, 
fejlesztése 

TOP 
5.1.1 

Megyei szintű 
foglalkoztatási 
megállapodások, 
foglalkoztatási-
gazdaságfejlesztés
i 
együttműködések 

1 526 100,7 megvalósítás 
folyamatban 

TOP 
5.1.2 

Helyi 
foglalkoztatási 
együttműködések 

2 1 228 30,3 megvalósítás 
folyamatban 

TOP 
5.3.1 

A helyi identitás 
és kohézió 
erősítése 

2 123 3,1 megvalósítás 
folyamatban 

Összese
n 

 76 9 406 284,4  

 

A fentiekben részletezett, projektmenedzsment-feladatok mellett továbbra is 

felmerültek olyan, a TOP-hoz kötődő, az Irányító Hatóság részére teljesített tervezési, 

adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok, mint az ITP módosítása, közreműködés az 

Éves Fejlesztési Keret összeállításában, kiírás-tervezetek véleményezése, terület-

specifikus mellékletek kidolgozása.  

A megyei önkormányzat a TOP keretében finanszírozott projekteken túl pályázóként 

részt vesz az Emberi Erőforrás Operatív Program (EFOP) által támogatott 

projektekben is, amelyek a 2018. év során szintén a megvalósítás időszakába léptek. 

Ezen projektek estében a megyei önkormányzat nemcsak a projektmenedzsmenthez, 

hanem a szakmai megvalósításhoz kötődő feladatokat is ellát.   

a. EFOP-1.6.3.-17-2017-00011 Megyei szintű felzárkózás-politikai 

együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi 

programokhoz kapcsolódóan Vas Megyében 

 

Az elérendő célok az alábbiak:  

 Új együttműködések generálása területi szinten, az esélyegyenlőséget és 

felzárkózást érintő speciális problémák megoldására, szolgáltatás hiányok 

kiküszöbölésére 

 Megyei szinten a hátrányos helyzetű célcsoportokat érintő beavatkozások 

összehangolása 

 Vas megye kapacitás és szervezetfejlesztése a felzárkózás-politika területi 

szintű koordinációjának kialakítása érdekében 
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További cél: járási és megyei szinten, a már működő, az esélyteremtő 

környezet kialakítását célzó, szakterületekhez kapcsolódó együttműködések, 

hálózatok munkájának összehangolása, a szolgáltatás hiányok feltérképezése 

és helyi erőforrásokra alapozva megoldások keresése a hiányok pótlására.  

 

A projekt célcsoportját a megyében működő érintett szervezetek, intézmények: 

megyei önkormányzatok, helyi önkormányzatok, nemzetiségi 

önkormányzatok, ellátórendszerek szereplői, civil szervezetek, egyházak, 

nonprofit szervezetek, valamint a közösségi programokhoz kapcsolódóan a 

tartós szegénységben élők, segítségre szorulók, romák és helyi közösségeik 

alkotják. 

 

Az önkormányzat által elnyert támogatás összege 75 millió Ft, melyből két fő 

felzárkóztatási munkatárs 3 éven keresztül történő foglalkoztatása, továbbá 

Megyei Felzárkózási Fórum létrehozása és működtetése valósul meg. 

A projekt 2017. december 15-től a megvalósítás szakaszába lépett. 

b. EFOP-1.2.9-17-2018-00080, NŐ az ESÉLY! – Nők a családban és a 

munkahelyen 

 

A projekt célja a női foglalkoztatási helyzet javítása, amely a kisgyermekes 

anyák szülés utáni munkaerőpiacra való visszatérését kívánja segíteni mind a 

keresleti, mind a kínálati oldalon. 

A projekt előkészítési szakaszában a konzorciumi partnerek konzultációi, a 

szakmai és foglalkoztatói oldal szereplőivel folytatott párbeszéd az atipikus 

foglalkoztatási formák népszerűsítése igényként fogalmazódott meg. 

A munkában maradáshoz a munkahelyi családbarát intézkedések is 

hozzájárulnak, hisz mérsékelik a dolgozói munka-család konfliktusokat és ezen 

keresztül növelik a munkatársak elégedettségét, érzelmi elkötelezettségét a 

munkahelyhez, valamint az adott munkahelyen maradás szándékát is. 

A NŐ az ESÉLY Konzorcium szakmai programja, az előkészítés során 

lefolytatott széleskörű társadalmi, szakmai egyeztetések alkalmával, a TOP 

keretében megvalósuló foglalkoztatási együttműködések tapasztalataiból, 

felméréseiből, valamint a célterület adottságaira alapozva felmerült a 

hiányszakmák fejlesztése, a vállalkozási kedv ösztönzése.  

A projekt célterülete Vas megye és rurális jellegéből adódóan Dél-Vas 

kiemelten. A Konzorcium a Nádasdi Evangélikus Egyházközség és a 

Szombathelyi Egyházmegyei Karitász révén a szakmai megvalósítás során a 

Vas Megyei Kormányhivatallal együttműködve több évtizedes tapasztalatokra 

alapoz. A projekt megvalósítási szakasza 2018. június 1-vel kezdődött, a 

szakmai csapat sikeres auditot tudhat maga mögött. A felhívásban és a 



10 

 

 

támogatási szerződésben rögzített célértékek, műszaki-szakmai eredmények 

maradéktalanul teljesítésre kerültek a megadott határidőre. 

Mind a célcsoport, mind a munkaadók számára eredményes együttműködés, 

munkavállalói és munkaadói kompetencia fejlesztése a cél. Az első 6-7 hónapot 

a kapcsolatfelvétel jellemezte mind a célcsoport, mind a munkáltatói oldal 

irányába. Az együttműködést számos szakmai rendezvény segítette és tette 

hasznossá, eredményessé. Év végén előkészítésre került a 2019. év egyik 

leghangsúlyosabb feladata a személyes tanácsadás, konzultáció folytatása 

mellett a képzés, tréning megszervezése. 2018. december 15-én átadásra 

kerültek a projekt kezdeményezésére alapított Vas Megye Családbarát 

Munkahelye díjak. 

A projekt költségvetése 200 millió Ft, a projekt megvalósítási időszaka 2018. 

június 1. – 2020. december 31. 

 

2. NEMZETKÖZI PÁLYÁZATOK 
 

Europe for Citizen Program keretében megvalósuló projekt: 

„Válságmegelőző és kezelő hálózat a szolidaritás és a polgárok bevonásával az 
önkormányzatok és régiók részére egy folyamatosan változó és dinamikus 
Európában” - SOLICRIS 

A projekt 2018. február 1-jén indult és 2020. január 31-én zárul. 

A projekt fő célja a szolidaritás kialakítása és megerősítése, valamint a polgárok 
bevonásával egy olyan hálózat kiépítése, amely a települések és régiók 
válságmegelőzési és válságkezelési tevekénységét támogatja.   

A projekt teljes költségvetése: 145.000,00 Euro, a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 
részesedése: 11.800,00 Euro, a projekt támogatási intenzitása 100%, 11.800,00 Euro a 
támogatás. 

Erasmus+ Program keretében megvalósuló projekt: 

„Koragyermekkori Pedagógiai Intézmények Európai Minősítő Védjegye” - 
Qualipaed / Europäisches Gütesiegel Projekt 

A projekt 2017. október 1-jén indult és 2019. szeptember 30-án zárul. 

A projekt egy tudományosan igazolt és tesztelt európai szintű minősítő védjegyet 
fejleszt ki a korai oktatási és gondozási intézmények részére. Ezen minősítő védjegy 
használatával célunk a pedagógiai minőség mérése és ennek alapján annak 
továbbfejlesztése. 



11 

 

 

A projekt teljes költségvetése: 263.475 Euro, a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 
részesedése: 17.248,00 Euro, a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal kb. 1.000 Euro 
önerővel vesz részt a projektben. 

SZLOVÉN-MAGYAR INTERREG V-A PROGRAM keretében megvalósuló 
projektek: 

1. „A térség vonzerejének növelése a fenntartható turisztikai kínálat diverzifikálása 
és határon átnyúló integrálása mentén a természeti és kulturális örökség védelmére, 
valamint a kevésbé fejlett területek”-Guide2Visit 

A pályázat 2016.07.24-én került beadásra, és a Monitoring Bizottság 2017.01.16-i 
döntése alapján a projekt jóváhagyása az ERFA szerződés aláírása előtt feltételekhez 
kötött.  

A feltételek teljesítési anyaga 2017.04.08-án került benyújtásra a Program Közös 
Technikai Titkársága részére, a projekt elfogadásra kerül 2017. 06. 07-én. A jóváhagyást 
követően a projekt indulása 2017.09.01-re módosult. 

Megvalósítási időszak: 2017.09.01.-2020.08.31. 

A projektben a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal, mint Vezető Partner vesz részt. A 
projekt tervezett összköltségvetése: 2.018.740,53 Euro, amelyből a Hivatal részesedése: 
219.000,00 Euro. 

A Hivatal tervezett költségvetéséből 10.950,00 Euro önerő, 208.050,00 Euro támogatás 
(ebből ERFA támogatás (85%): 186.150,0 Euro, hazai társfinanszírozás (10%): 21.900,00 
Euro) 

2. „Közös kerékpáros turisztikai desztináció létrehozása a Vasfüggöny által 
kettészakított határtérség integrációjára – IronCurtainCycling 

A pályázat 2016.07.24-én került beadásra, és a Monitoring Bizottság 2017.01.16-i 
döntése alapján a projekt jóváhagyása az ERFA szerződés aláírása előtt feltételekhez 
kötött. 

A feltételeket a Vezető Partner teljesítette. 

A projekt megvalósítási időszaka: 2017.08.15-2020.02.14. 

A projektben a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal, mint Projekt Partner vesz részt. 
A projekt tervezett összköltségvetése: 2.293.423,00 Euro, amelyből a Hivatal 
részesedése: 108.475,00 Euro. 

A Hivatal tervezett költségvetéséből 5.423,75 Euro önerő, 103.051,25 Euro támogatás 
(ebből ERFA támogatás (85%): 92.203,75. Euro, hazai társfinanszírozás (10%): 10.847,50 
Euro). 
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OSZTRÁK-MAGYAR INTERREG V-A PROGRAM keretében megvalósuló 
projektek: 

1. Közös határon átnyúló kínálat fejlesztése és megvalósítása az osztrák-magyar 
határtérség kerékpáros régióiban - VELOREGIO 

A pályázat 2016.09.19-én került beadásra, és a Monitoring Bizottság 2016.12.15-i 
döntése alapján a projekt halasztásra került. A Monitoring Bizottság döntése alapján 
az átdolgozott projektet a partnerség átdolgozta, 2017.05.22-ig újra beadásra került. 

Megvalósítási időszak: 2018.01.01.-2020.12.31. 

A projektben a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal, mint Projekt Partner vesz részt. 
A projekt tervezett összköltségvetése: 1.185.840 Euro, amelyből a Hivatal részesedése: 
159.000 Euro. 

A Hivatal tervezett költségvetéséből 7.950 Euro önerő, 151.050 Euro támogatás (ebből 
ERFA támogatás (85%): 135.150 Euro, hazai társfinanszírozás (10%): 15.900 Euro). 

2. Women Enhancing Public Sector / Női foglalkoztatás erősítése a közszférában – 
WomEn Puls 

A pályázat a 2017-ben elutasított WomEntEmpo projekt átdolgozását követően került 
újból beadásra. A Monitoring Bizottsági döntést követően, 2018. 07. 30-án kaptunk 
hivatalos tájékoztatást a projekt elfogadásáról. 

Megvalósítási időszak: 2019.03.01.-2022.02.25. 

A projektben a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal, mint Projekt Partner vesz részt. 
A projekt tervezett összköltségvetése: 1.185.840 Euro, amelyből a Hivatal részesedése: 
200.000 Euro. 

A Hivatal tervezett költségvetéséből 10.000 Euro önerő, 190.000 Euro támogatás (ebből 
ERFA támogatás (85%): 170.000 Euro, hazai társfinanszírozás (10%): 20.000 Euro). 

INTERREG EUROPE PROGRAM keretében megvalósuló projekt: 

1. Természeti és kulturális örökségek védelmét és megerősítését célzó szakpolitikai 
eszközök teljesítményének javítása; a kulturális és természeti örökségeket 
promótáló új tematikus útvonalak létrehozása, illetve a már meglévő tematikus utak 
javítása. – ThreeT 

Megvalósítási időszak: 2018.06.01.-2022.11.30. 

A projektben a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal, mint Projekt Partner vesz részt. 
A projekt tervezett összköltségvetése: 1.892.776 Euro, amelyből a Hivatal 
részesedése: 182.874 Euro. 
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A Hivatal tervezett költségvetéséből 9.143,70 Euro önerő, 173.730,30 Euro támogatás 
(ebből ERFA támogatás (85%): 155.442,9 Euro, hazai társfinanszírozás (10%): 18,287,4 
Euro). 

ELUTASÍTOTT PROJEKTEK 

a) Projekt címe: CROSS-LINKED  

Támogató program: SI-HU Interreg V-A 

b) Projekt címe: Living on the Edge 

Támogató program: Central Europe 

c) Projekt címe: ENEROADS 

Támogató program: Interreg Central Europe 

d) - Projekt címe: DigiComp4.0 

Támogató program: AT-HU Interreg V-A 
 

 

Szombathely, 2019. április 11. 

  

 Majthényi László sk. 


