
 

49/2015. (VI. 26.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a 2015. június 26-i ülésének tárgysorozatát az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

Nyílt ülés keretében tárgyalja: 

 

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

eseményekről 

2. Vas megye népegészségügyi  helyzete 

3. Tájékoztató a fiatal vállalkozók Vas megyei helyzetéről 

4. Önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

5. A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása keret terhére pályázat benyújtása 

6. Tájékoztató a határ menti (Osztrák-Magyar és Szlovén-Magyar) együttműködési 

programok előkészítéséről, valamint a közúti határmetszések tanulmányi feltárásáról 

7. A Vas Megyei Turizmus Szövetséggel kötendő együttműködési megállapodásról 

8. Partnerségi megállapodás az OTP Bank Nyrt. és Vas Megye Önkormányzata között 

9. Közösségi célú alapítványok támogatása 

10. A kőszegi Járási Felzárkóztatási Kerekasztalhoz való csatlakozásról 

11. Alapítványok megszüntetése 

12. COSME Project támogatás igénybevételéhez Garden Route projekt benyújtásának 

támogatására 

 

Zárt ülés keretében tárgyalja: 

 

     13. Elismerő Oklevelek adományozása 

 

 

50/2015. (VI. 26.) számú határozat 

 

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

szóló beszámolót elfogadja. 
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51/2015. (VI. 26.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés „Vas megye népegészségügyi helyzetéről” szóló tájékoztatót – 

köszönettel – tudomásul veszi. 

 

 

52/2015. (VI. 26.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés „Tájékoztató a fiatal vállalkozók Vas megyei helyzetéről” szóló 

tájékoztatót – köszönettel – tudomásul veszi. 

 

53/2015. (VI. 26.) számú határozat 

 

Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése a belügyminiszter és a nemzetgazdasági 

miniszter Pályázati Kiírása alapján, pályázat keretében 22.050.000 Ft támogatási igényt nyújt 

be a 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pontjában 

szereplő, a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására biztosított 500,0 millió forint 

összegű költségvetési keret terhére.  

 

Felelős:       a megyei közgyűlés elnöke 

Határidő:   2015. szeptember 30. 

 

 

54/2015. (VI. 26.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés elfogadja 

1. a határ menti együttműködési programok Vas megyei előkészítéséről és indulásáról 

szóló tájékoztatást; 

2. továbbá a határmetszési pontok közúti megközelíthetőségének tanulmányi 

vizsgálatáról szóló tájékoztatást. 

 

Felelős:            a  közgyűlés elnöke 

Határidő:        azonnal 
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55/2015. (VI. 26.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés: 

1. a Vas Megyei Turizmus Szövetséggel a határozat mellékletének megfelelően 

Együttműködési megállapodást köt; 

2. felkéri elnökét a megállapodás aláírására. 

 

 

Felelős:            a közgyűlés elnöke 

Határidő:        azonnal 

 

56/2015. (VI. 26.) számú határozat 

 

Vas Megye Önkormányzata és az OTP Bank Nyrt. partnerségi megállapodást köt a Nyugat-

dunántúli Régió, kiemelten Vas megye versenyképességének és piacra jutási esélyének 

növelése, és a térségben működő kis- és középvállalkozások fejlődésének és 

megerősödésének közös támogatásában történő együttműködésre, amellyel hozzá kívánnak 

járulni Vas megyében az Európai Uniós fejlesztési források minél szélesebb körű és hatékony 

felhasználásához. 

 

Felelős:           a közgyűlés elnöke 

Határidő:        azonnal 

 

 

57/2015. (VI. 26.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

 

1. a civil alap keret terhére az Őr-Nyék Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány 

részére a Szentgotthárdi Történelmi Napokon való részvételre 25 ezer forint, a 

Balogunyom Községért Alapítvány részére Szüreti Fesztivál szervezésére 25 ezer 

forint, a Vasi Labdarúgó Játékvezetésért Alapítvány részére labdarúgó játékvezetők 

hagyományos frissítő kurzusának szervezésére 20 ezer forint támogatást biztosít; 
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2.  felkéri elnökét a támogatási szerződések aláírására.  

 

Felelős:  a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

58/2015. (VI. 26.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

 

1. kijelenti, hogy a Vas Megyei Önkormányzat tagként csatlakozni kíván a Kőszegi 

Járási Felzárkóztatási Kerekasztalhoz (továbbiakban: Kerekasztal); 

2. megbízza elnökét, hogy a Kerekasztal munkájában a Vas Megyei Önkormányzatot 

aláírási joggal képviselje, akadályoztatása esetén a képviseletet, továbbá a folyamatos 

kapcsolattartást a Vas Megye Önkormányzati Hivatal munkatársa, Győrffy Gábor, a 

Területfejlesztési Titkárság stratégiai csoportvezetője lássa el. 

 

Felelős:            a közgyűlés elnöke 

Határidő:        azonnal 

 

 

59/2015. (VI. 26.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés egyetért  

 

a) a Vas megyei Sportsegély Alapítvány képviselőinek az alapítvány megszűnésének 

megállapítására irányuló kérelmével, továbbá 

 

b) a Vas Megye Kultúrájáért Alapítvány képviselőjének az alapítvány megszűnésének 

megállapítására irányuló kérelmével. 

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:      azonnal 

 

 

 

60/2015.(VI. 26.) számú határozat 
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A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal – a Muraszombati Fejlesztési Ügynökség 

vezetőpartnerségével – a COSME Projekt támogatás igénybevételére pályázatot nyújt be a 

Garden Route projekt támogatására. 

 

A projekthez szükséges 10.000 Euro önerőt 2015. évi és a 2016. évi költségvetésében 

biztosítja. 

 

Felelős:            a megyei jegyző 

Határidő:       2015. június 30. 

 

 

 

61/2015. (VI. 26.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

 

 a Vép-Bozzai Önkéntes Tűzoltó Egyesület fennállásának 135.,  

 a kőszegi Dance Jam Tánccsoport működésének 25.,  

 az Országos Szlovén Önkormányzat megalakulásának 20.,  

 a Szentgotthárdi Szlovén Rádió működésének 15.,  

 a Körmendi Városi Vegyeskar Egyesület alapításának 45.,  

 az IPA Kőszegi Csoportja megalakulásának 25.,  

 a kőszegi Be-Jó Táncegyüttes működésének 20. és 10., 

 a Vas Megyei Tekézők Szövetsége fennállásának 70. és a 

 perenyei Aranyhíd Óvoda működésének 50. évfordulója alkalmából utólagos 

jóváhagyással  

  

elismerő oklevelet adományoz.  

 

Felelős:           a közgyűlés elnöke 

Határidő:       a jubileumi évfordulók napja  

 

 

 

Szombathely, 2015. június 29. 
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