
A Vas Megyei Közgyűlés 2014. május 30-i ülésének határozatai 

 

 

33/2014. (V. 30. számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés az ülés tárgysorozatát az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

1. Beszámoló a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, 

eseményekről 

2. Beszámoló Vas megye közbiztonságának 2013. évi helyzetéről, valamint a rendőrség 

és az önkormányzatok kapcsolatáról, együttműködéséről 

3. Tájékoztató Vas megye árvízvédelmi helyzetéről 

4. Területfejlesztéshez kapcsolódó népegészségügyi helyzetről való tájékoztató 

5. Közösségi célú alapítvány támogatása 

6. Az Alpok-Adria Szövetség Felsőoktatás Tematikus Koordinációs Irodájának Vas 

megyében történő létrehozásáról 

7. A közgyűlés elnökének javadalmazása 

8. Javaslat elismerő oklevelek adományozására 

 

 

34/2014. (V. 30.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről 

készült beszámolót elfogadja. 

 

 

35/2014. (V. 30.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

 

1. Vas megye közbiztonságának 2013. évi helyzetéről, valamint a rendőrség és az 

önkormányzatok kapcsolatáról, együttműködéséről szóló beszámolót elfogadja; 

2. köszönetét fejezi ki a főkapitányság vezetőinek és állományának a – közös 

gondolkodással, színvonalasan - végzett munkájáért. 

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidó:       azonnal 

 

 

36/2014. (V. 30.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés Vas megye árvízvédelmi helyzetéről szóló tájékoztatót köszönettel 

tudomásul veszi. 
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37/2014. (V. 30.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a területfejlesztéshez kapcsolódó népegészségügyi helyzetről szóló 

tájékoztatót köszönettel tudomásul veszi. 

 

 

38/2014. (V. 30.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

1. az elnöki keret terhére a sárvári Majorett Alapítvány részére a 2014. június 6-8 között 

megrendezésre kerülő IX. Nemzetközi Fúvószenekari és Mazsorett Fesztivál 

lebonyolításához 100.000.- Ft; a celldömölki Kemenesalja néptánccsoport részére férfi 

öltözékek varratására 200.000.- Ft támogatást biztosít; 

2. felkéri elnökét a támogatási szerződések aláírására. 

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:       azonnal 

 

 

39/2014. (V. 30.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a pénzügyi és ügyrendi bizottság elnökének tájékoztatóját – a 

közgyűlés elnöke részére parlamenti mandátuma megszűnése miatt 180.000.- Ft összegű 

költségátalány 2014. május 1-jétől történő folyósításáról – tudomásul veszi. 

 

 

40/2014. (V. 30.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

1. jóváhagyja, hogy a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ és a 

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal együttműködésével, Vas megye vállalja a 

Felsőoktatás Tematikus Koordinációs Iroda működtetését; 

2. a Vas Megyei Önkormányzati Hivatalnál, a TCP működtetésével kapcsolatosan 

felmerülő költségek finanszírozására az önkormányzat költségvetésének nemzetközi 

kapcsolatok előirányzatán belül a szükséges pénzügyi fedezetet biztosítja. 

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:       azonnal 

 

 

41/2014. (V. 30.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

 a Hodosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére alapításának 120., 
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 a Szombathelyi Tudományos társaság részére megalakulásának 20., 

 a Kőszegi Borbarát Hölgyek Egyesülete részére fennállásának 15. évfordulója 

alkalmából utólagos jóváhagyással 

 a Magyarlaki Önkéntes Tűzoltó egyesület részére alapításának 120. évfordulója 

alkalmából 

elismerő oklevelet adományoz. 

 

Felelős:         a közgyűlés elnöke 

Határidő:       a jubileumi évfordulók napja 

 

 

Szombathely, 2014. június 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


