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A Vas Megyei Közgyűlés a jövő generációjáért felelősséget vállalva: 

1. csatlakozik Al Gore volt amerikai alelnök világméretű klímakampányához; 

2. felhívja Vas megye polgármestereinek figyelmét arra, hogy településükön minél 

szélesebb körben ismertessék az éghajlat változás veszélyeit, s javasolja számukra 

a világméretű összefogásban való részvételt. 

 

Felelős:            a közgyűlés elnöke 

Határidő:         azonnal 
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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 2014. évi helyzetéről, a 

közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos 

feladatokról, valamint a Rendőrség és az önkormányzatok kapcsolatáról, 

együttműködéséről 

3. Tájékoztató a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2014-ben 

végzett munkájáról 

4. Tájékoztató a Vas Megyei Értéktár Bizottság megalakulása óta végzett munkájáról 

5. Tájékoztató Vas megye képzőművészeti és iparművészeti helyzetéről 

6. Tájékoztató Markusovszky Lajos születésének 200. évfordulója alkalmából 

szervezett ünnepi megemlékezésekről 

7. Közösségi célú alapítvány támogatása 

8. Megállapodás kötése az Országos Szlovén Önkormányzattal, a Magyarországi 

Szlovének Szövetségével és a Szlovén Nemzetiségi Szószólói Kabinettel 

9. Gépkocsik értékesítése 
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A Vas Megyei Közgyűlés a legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről 

készített beszámolót tudomásul veszi. 
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A Vas Megyei Közgyűlés: 

 

1. Vas megye közbiztonságának 2014. évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról, valamint a Rendőrség és az 

önkormányzatok kapcsolatáról, együttműködéséről szóló beszámolót elfogadja; 

 

2. elismerését és köszönetét fejezi ki a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőinek és a 

megye rendőri állományának a közbiztonság érdekében végzett kiemelkedő munkájáért. 

 

Felelős:             a közgyűlés elnöke 

     Határidő:        azonnal 
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A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2014-ben 

végzett munkájáról szóló tájékoztatót köszönettel tudomásul veszi. 
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A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Értéktár Bizottság elnökének beszámolóját 

tudomásul veszi. 
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A Vas Megyei Közgyűlés a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Vas megyei 

elnökének tájékoztatóját Vas megye képzőművészeti és iparművészeti helyzetéről köszönettel 

tudomásul veszi. 
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A Vas Megyei Közgyűlés Markusovszky Lajos születésének 200. évfordulója alkalmából 

szervezett ünnepi megemlékezésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
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A Vas Megyei Közgyűlés 

1. a civil alap keret terhére az Őrállók Alapítvány részére a negyedik Őrállók Napjának 

szervezésére 40 ezer forint támogatást biztosít. 

2. Felkéri elnökét a támogatási szerződés aláírására. 

             

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:      azonnal         
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A Vas Megyei Közgyűlés 

 

1. a Vas megyei Önkormányzat, az Országos Szlovén Önkormányzat, a Magyarországi 

Szlovének Szövetsége és a Szlovén Nemzetiségi Szószólói Kabinet közötti 

megállapodást a tervezetnek megfelelően jóváhagyja; 

2. felkéri elnökét a megállapodás aláírására. 
 

  Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:      azonnal 
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A Vas Megyei Közgyűlés 

  értékesítésre kijelöli a VAS-100 frsz-ú Volkswagen Passat és a MZS-801 frsz-

ú Volkswagen Jetta személygépkocsikat; 

 az értékesítés lebonyolítására a Vas Megyei Önkormányzati Hivatalt bízza meg 

azzal, hogy az eladási ár nem lehet kevesebb, mint az eladás napján érvényes 

EUROTAX szerint számított összeg. 

           Az értékesítésről annak megtörténtét követő közgyűlésen tájékoztatást kell adni. 

 

Felelős:           megyei jegyző 

Határidő:       folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


