
 
 

VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS 
ELNÖKE 

 

 

 

 
Jelentés 

a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről 
 

Határozat száma Tárgy Teljesítés 

63/2014. (IX. 26.) A Vas Megyei Közgyűlés október 
23-i kitüntetéseinek 
adományozása 

A kitüntetések átadása 
megtörtént. 

80/2014. (XII. 12.) A Vas Megyei Közgyűlésnek a Vas 
Megyei Roma Területi 
Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testületével és a Vas 
Megyei Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-
testületével kötendő 
együttműködési 
megállapodásokról 

Az együttműködési 
megállapodások aláírásra 
kerültek. 

83/2014. (XII. 12.) 2015. évi belső ellenőrzési terv 
elfogadása 

A határozat teljesítése 
megtörtént. 

10/2015. (II. 6.) Celldömölk Város 
Önkormányzatával kötött 
kölcsönszerződés módosítása 

A módosított kölcsönszerződés 
aláírásra került. Celldömölk a 
kölcsön összegét kiegyenlítette. 

11/2015. (II. 6.) A MÖOSZ részére fizetendő 
tagdíjról 

A tagdíj befizetése 2015. április 
22-én 532.302 Ft összegben 
megtörtént.  

16/2015. (II. 6.) A Vas Megyei Közgyűlés március 
15-i kitüntetéseinek 
adományozása 

A kitüntetések átadása 
megtörtént. 

28/2015. (V. 8.) 2015. évre vonatkozó 
Közbeszerzési Terv elfogadása 

A határozat teljesítése 
megtörtént. 

31/2015. (V. 8.) Indítvány a Magyar Tudományos 
Akadémia Veszprémi Akadémiai 
Bizottságának Tudományos 
Alapítványa kuratóriumi 
tagságára 

A közgyűlési döntésről a 
határozat az Alapítvány számára 
megküldésre került. 

34/2015. (V. 8.) Gayer Gyula Emlékplakett 
adományozása 

A kitüntetések átadása 
megtörtént. 

35/2015. (V. 8.) Bírósági ülnökök választása A megválasztott ülnökök 
névjegyzéke és a jelölést 
elfogadó nyilatkozatok a 
Szombathelyi Törvényszék 
elnökének továbbításra, az 
ülnököknek a megbízólevelek 
adásra kerültek.  

36/2015. (V. 8.) Bírósági ülnökök választása A megválasztott ülnökök 
névjegyzéke és a jelölést 
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elfogadó nyilatkozatok a 
Szombathelyi Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróság elnökének 
továbbításra, az ülnököknek a 
megbízólevelek adásra kerültek.  

37/2015. (V. 8.) Bírósági ülnökök választása A megválasztott ülnökök 
névjegyzéke és a jelölést 
elfogadó nyilatkozatok a 
Szombathelyi Törvényszék 
elnökének továbbításra, az 
ülnököknek a megbízólevelek 
adásra kerültek.  

53/2015. (VI. 26.) Megyei önkormányzatok 
rendkívüli támogatása keret 
terhére pályázat benyújtása 

18.207.442 Ft támogatásban 
részesült az önkormányzat, 
melyet 2015.december 11-én 
utaltak ki a részére.  

60/2015.(VI. 26.) COSME Project támogatás 
igénybevételéhez Garden Route 
projekt benyújtásának 
támogatására 

A támogatási kérelem 
benyújtásra került, amely 
kedvező elbírálásban részesült. 
A projekt keretében horvát, 
magyar, szlovén és osztrák 
partnerek közreműködésével 
kertekre épülő turisztikai 
útvonalak kialakítására került 
sor. 

71/2015. (IX. 25.) A Vas Megyei Közgyűlés október 
23-i kitüntetéseinek 
adományozása 

A kitüntetések átadása 
megtörtént. 

81/2015. (XI. 27.) A 2014-2020. évi TOP Vas megyei 
programjainak indulása 
(projektmenedzsment szervezeti 
és tárgyi feltételeinek biztosítása) 

Teljesítve 

83/2015. (XI. 27.) 2016. évre vonatkozó belső 
ellenőrzési terv elfogadása 

A határozat teljesítése 
megtörtént. 

93/2015. (XII. 11.) Az RFÜ megszüntetéséről A végelszámolás megindítása 
megtörtént, a 3 000 000 forint 
támogatás utalása megtörtént az 
RFÜ részére 2015.december 18-
án.  

99/2015. (XII. 11.) Veszprémi Akadémiai Bizottság 
Alapítvány kuratóriumába tag 
választása 

Az Alapítvány részére a 
határozati kivonat megküldésre 
került.  

16/2016. (II.12.) A Vas Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése által 2016. március 15-
e alkalmából adományozandó 
kitüntetések, elismerések 

A kitüntetések átadása 
megtörtént. 

32/2016. (IV. 28.) Gayer Gyula Emlékplakett 
adományozása 

A kitüntetések átadása 
megtörtént. 
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42/2016. (V. 31.) Megyei önkormányzatok 2016. évi 
rendkívüli támogatása keret 
terhére pályázat benyújtására 

A pályázati kiírásra a 24.120.000 
Ft támogatási igény benyújtása 
megtörtént. Az elnyert 
támogatás összege 13.230.000 Ft, 
mely 2016. október 28-án 
érkezett meg az önkormányzat 
részére.  

43/2016. (V. 31.) A megyei önkormányzat európai 
uniós támogatási szerződéseivel 
kapcsolatos projektmenedzsment 
és előkészítési feladatok 
költségeinek finanszírozása 
érdekében megelőlegezési 
kérelem benyújtása 

A kérelem benyújtásra került, a 
támogatás összege 37.786.491 Ft, 
mely 2016. július 18-án érkezett 
meg az önkormányzat részére. 
Támogatási szerződés alapján 
elszámolása megtörtént.  

54/2016. (VI. 24.) Ingyenes használati szerződés 
megkötéséről Szombathelyi 
Egyházmegyével 
 

A Szombathelyi 
Egyházmegyével a berendezési 
tárgyakra vonatkozó használati 
szerződés aláírásra került, azok 
átadása megtörtént. 

64/2016. (IX. 30.) Közgyűlési elnök 
teljesítményének értékelése, 
üdülési támogatás megfizetésének 
engedélyezése 

Teljesítve 

67/2016. (IX. 30.) A Vas Megyei Közgyűlés október 
23-i kitüntetéseinek 
adományozása 

A kitüntetések átadása 
megtörtént. 

75/2016. (XI. 25.) A „Veszprémi Akadémiai 
Bizottság (VEAB) Tudományos 
Alapítványa” - módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt - 
alapító okiratának elfogadása, 
valamint az alapítványba tag 
delegálása 

Az Alapítvány részére a 
kuratóriumi tagokra vonatkozó 
határozat megküldésre került.  

83/2016. (XII. 15.) 2017. évi belső ellenőrzési terv 
elfogadása 

A határozat teljesítése 
megtörtént. 

84/2016. (XII. 15.) Csatlakozás a Mária Út 
Egyesülethez 
 

Nem teljesült. 

9/2017. (II. 10.) 2017. évre vonatkozó 
közbeszerzési terv 

A határozat teljesítése 
megtörtént. 

17/2017. (II. 10.) A Nyugat-dunántúli Regionális 
Fejlesztési Ügynökség 
végelszámolásának előkészítése 

A Társfinanszírozási 
Szerződések alapján megillető 
összes jogosultság és 
kötelezettség átadásáról és 
átvételéről szóló megállapodás 
aláírása megtörtént. 

21/2017. (II.10.) A Vas Megyei Közgyűlés március 
15-i kitüntetéseinek 
adományozása 

A kitüntetések átadása 
megtörtént. 
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23/2017. (II. 10.) A Pannon Novum Kft. 
üzletrészének megvásárlásáról   

A Pannon Novum Nonprofit Kft. 
üzletrészének megvásárlása 
megtörtént. 

56/2017. (IV. 28.) Gayer Gyula Kitüntető 
Emlékplakett adományozása 

A kitüntetések átadásra 
kerültek. 

70/2017. (V. 26.) A megyei honlap karbantartási 
szerződésének felmondásáról 

A szerződés felmondásra került, 
a szolgáltatóval a Hivatal új 
szerződést kötött. 

71/2017. (V. 26.) A megyei önkormányzatok 2017. 
évi rendkívüli támogatása keret 
terhére pályázat benyújtása 

24.231.000 Ft összegű támogatási 
igény benyújtása megtörtént, az 
elnyert támogatás összege 
13.230.000 Ft, mely 2017. október 
17-én került jóváírásra az 
önkormányzat bankszámláján.  

73/2017. (V. 26.) Közgyűlési elnök 
teljesítményének értékelése, 
üdülési támogatás megfizetésének 
engedélyezése 

Teljesítve 

81/2017. (VI. 23.) Támogatási kérelmet benyújtása 
az EFOP-1.6.3-17 kódszámú 
felhívásra 

A pályázati felhívásra a 
támogatási igény benyújtása 
megtörtént, az elnyert támogatás 
összege 75 millió forint. 

82/2017. (VI. 23.) 2017. évi Megyenap 
megszervezése 

A Megyenap lebonyolítása 
megtörtént. A költségek 
fedezetét részben a HUNG-2017 
kódszámú pályázat biztosította.  

85/2017. (VI. 23.) Nyári diákmunka 
vonatkozásában felhatalmazás 
adása 

A nyári diákmunkára vonatkozó 
munkaszerződések aláírása 
megtörtént. A 2017. július és 
augusztus közötti időszakban 
nyolc fő diák foglalkoztatása 
valósult meg.  

86/2017. (VI. 23.) Vas Megyei Értéktár Bizottságba 
új tag választása 

Teljesítve 

99/2017. (IX. 29.) Együttműködési megállapodás 
Imereti régióval 

A georgiai Imereti régióval az 
együttműködési megállapodás 
aláírásra került.  

104/2017. (IX. 29.) A Vas Megyei Közgyűlés október 
23-i kitüntetéseinek 
adományozása 

A kitüntetések átadása 
megtörtént. 

126/2017. (XII. 15.) 2018. évre vonatkozó belső 
ellenőrzési terv elfogadása 

A határozat teljesítése 
megtörtént. 

7/2018. (II.9.) 2018. évre vonatkozó 
közbeszerzési terv elfogadása 

A határozat teljesítése 
megtörtént. 

15/2018. (II. 9.) A Vas Megyei Közgyűlés március 
15-i kitüntetéseinek 
adományozása 

A kitüntetések átadása 
megtörtént. 

16/2018. (II. 9.) A Vas Megyei Közgyűlés március 
15-i kitüntetéseinek 
adományozása 

A kitüntetések átadása 
megtörtént. 
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44/2018. (V. 25.) Közgyűlési elnök 
teljesítményének értékelése, 
üdülési támogatás megfizetésének 
engedélyezése 

Teljesítve. 

46/2018. (VI. 25.) A megyei önkormányzatok 2018. 
évi rendkívüli támogatása keret 
terhére pályázat benyújtása 

A pályázat benyújtása 
megtörtént, 13.230.000 Ft elnyert 
támogatási összeg 2018. október 
31-én érkezett meg az 
önkormányzat bankszámlájára.  

55/2018. (VII. 06.) Vas Megye Díszpolgára kitüntető 
cím adományozása 

A kitüntetések átadása 
megtörtént. 

64/2018. (IX.28) A Vas Megyei Közgyűlés október 
23-i kitüntetéseinek 
adományozása 

A kitüntetések átadása 
megtörtént. 

 

 
 
 

Határozati javaslat 
 
A Vas Megyei Közgyűlés a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést tudomásul 
veszi. 
 
Felelős: a közgyűlés elnöke 
Határidő:  azonnal 
 
 
Szombathely, 2019. május 20. 

 
 
 
 

Majthényi László sk.    
 


