
A Vas Megyei Közgyűlés 2017. április 5-i ülésének határozatai 

 

 

24/2017. (IV.05.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés az ülés tárgysorozatát az alábbiakban állapítja meg: 

 

Zárt ülés keretében tárgyalja: 

 

1. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Vas megyét érintő támogatási 

kérelmeivel kapcsolatos döntési javaslatok megtárgyalása 

 

Nyílt ülés keretében tárgyalja: 

 

2. A Vas Megyei Integrált Területi Program 3. számú módosítása 

 

 

 

25/2017. (IV.05.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Vas megyét 

érintő támogatási kérelmeivel kapcsolatos döntési javaslatok megtárgyalásáról szóló napirendje 

vonatkozásában felmerülő érintettségek kapcsán a kizárásokról személyenként dönt. 

 

Felelős: a megyei közgyűlés elnöke  

Határidő: azonnal 

 

Majthényi László, a közgyűlés elnöke elmondja, hogy ismeretei szerint a következő 

érintettségek állnak fenn: 

 

a) Majthényi László 

 

TOP-1.2.1-15 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” 

TOP-3.1.1-15 „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” 

 

b) Kondora Bálint 

 

TOP-1.2.1-15 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” 

TOP-1.4.1-15 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 

segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” 

TOP-2.1.2-15 „Zöld város kialakítása” 

TOP-3.1.1-15 „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” 

TOP-4.1.1-15 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” 



TOP-4.2.1-15 „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” 

 

c) Marton Ferenc 

 

TOP-1.2.1-15 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” 

TOP-3.1.1-15 „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” 

 

d) Básthy Béla 

 

TOP-1.1.1-15 „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” 

TOP-1.4.1-15 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 

segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” 

TOP-2.1.2-15 „Zöld város kialakítása” 

TOP-2.1.3-15 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” 

TOP-3.1.1-15 „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” 

TOP-4.1.1-15 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” 

 

e) Fehér László 

 

TOP-1.1.3-15 „Helyi gazdaságfejlesztés” 

TOP-1.2.1-15 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” 

TOP-1.4.1-15 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 

segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” 

TOP-2.1.2-15 „Zöld város kialakítása” 

TOP-3.1.1-15 „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” 

 

f) Lábodi Gábor 

 

TOP-1.1.1-15 „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” 

TOP-1.4.1-15 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 

segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” 

TOP-2.1.2-15 „Zöld város kialakítása” 

TOP-3.1.1-15 „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” 

TOP-3.2.1.-15 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 

 

g) Rába Kálmán távolmaradása esetén nem kell szavazni az érintettségről 

 

h) Szabó Lajos 

 

TOP-1.2.1-15 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” 

TOP-1.4.1-15 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 

segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” 



TOP-2.1.2-15 „Zöld város kialakítása” 

TOP-4.1.1-15 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” 

TOP-4.2.1-15 „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” 

 

 

26/2017. (IV. 05.) számú határozat 
 

A Vas Megyei Közgyűlés Majthényi Lászlónak a TOP-1.2.1-15 „Társadalmi és környezeti 

szempontból fenntartható turizmusfejlesztés”-ről és a TOP-3.1.1-15 „Fenntartható települési 

közlekedésfejlesztés”-ről szóló határozathozatalból való kizárását jóváhagyja. 

 

Felelős: a megyei közgyűlés alelnöke  

Határidő: azonnal 

 

 

27/2017. (IV. 05.) számú határozat 
 

A Vas Megyei Közgyűlés dr. Kondora Bálintnak a TOP-1.2.1-15 „Társadalmi és környezeti 

szempontból fenntartható turizmusfejlesztés”-ről, a TOP-1.4.1-15 „A foglalkoztatás és az 

életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 

fejlesztésével”-ről, a  TOP-2.1.2-15 „Zöld város kialakítása”-ről, a TOP-3.1.1-15 „Fenntartható 

települési közlekedésfejlesztés”-ről, a TOP-4.1.1-15 „Egészségügyi alapellátás 

infrastrukturális fejlesztése”-ről, a TOP-4.2.1-15 „Szociális alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése”-ről szóló határozathozatalból való kizárását 

jóváhagyja. 

 

Felelős: a megyei közgyűlés elnöke  

Határidő: azonnal 

 

 

28/2017. (IV. 05.) számú határozat 
 

A Vas Megyei Közgyűlés Marton Ferencnek a TOP-1.2.1-15 „Társadalmi és környezeti 

szempontból fenntartható turizmusfejlesztés”-ről, a TOP-3.1.1-15 „Fenntartható települési 

közlekedésfejlesztés”-ről szóló határozathozatalból való kizárását jóváhagyja. 

 

Felelős: a megyei közgyűlés elnöke  

Határidő: azonnal 

 

 

29/2017. (IV. 05.) számú határozat 
 

A Vas Megyei Közgyűlés Básthy Bélának a TOP-1.1.1-15 „Ipari parkok, iparterületek 

fejlesztése”-ről, a TOP-1.4.1-15 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 



munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”-ről, a TOP-2.1.2-15 

„Zöld város kialakítása”-ról, a TOP-2.1.3-15 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-

fejlesztések”-ről, a TOP-3.1.1-15 „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés”-ről, a TOP-

4.1.1-15 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése”-ről szóló határozathozatalból 

való kizárását jóváhagyja. 

 

Felelős: a megyei közgyűlés elnöke  

Határidő: azonnal 

 

 

30/2017. (IV. 05.) számú határozat 
 

A Vas Megyei Közgyűlés Fehér Lászlónak a TOP-1.1.3-15 „Helyi gazdaságfejlesztés”-ről, a 

TOP-1.2.1-15 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés”-ről, a 

TOP-1.4.1-15 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 

intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”-ről, a TOP-2.1.2-15 „Zöld város kialakítása”-

ről, a TOP-3.1.1-15 „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés”-ről szóló 

határozathozatalból való kizárását jóváhagyja. 

 

Felelős: a megyei közgyűlés elnöke  

Határidő: azonnal 

 

 

31/2017. (IV. 05.) számú határozat 
 

A Vas Megyei Közgyűlése Lábodi Gábornak a TOP-1.1.1-15 „Ipari parkok, iparterületek 

fejlesztése”-ről, a TOP-1.4.1-15 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”-ről, a TOP-2.1.2-15 

„Zöld város kialakítása”-ről, a TOP-3.1.1-15 „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés”-

ről, a TOP-3.2.1.-15 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”-ről szóló 

határozathozatalból való kizárását jóváhagyja. 

 

Felelős: a megyei közgyűlés elnöke  

Határidő: azonnal 

 

32/2017. (IV. 05.) számú határozat 
 

A Vas Megyei Közgyűlése Szabó Lajosnak a TOP-1.2.1-15 „Társadalmi és környezeti 

szempontból fenntartható turizmusfejlesztés”-ről, TOP-1.4.1-15 „A foglalkoztatás és az 

életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 

fejlesztésével”-ről, TOP-2.1.2-15 „Zöld város kialakítása”-ról, TOP-4.1.1-15 „Egészségügyi 

alapellátás infrastrukturális fejlesztése”-ről, TOP-4.2.1-15 „Szociális alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése”-ről szóló határozathozatalból való kizárását 

jóváhagyja. 

 

Felelős: a megyei közgyűlés elnöke  

Határidő: azonnal 



33/2017. (IV. 05.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a TOP-1.1.1-15 „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” c. 

felhívás esetében a Döntés-Előkészítő Bizottság Vas megyére vonatkozó döntési javaslatával 

változatlan formában egyetért. A Közgyűlés felhívja Elnökét, hogy döntéséről tájékoztassa a 

Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Irányító 

Hatóságát. 

 

Felelős:  megyei közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

34/2017. (IV. 05.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a TOP-1.1.3-15 „Helyi gazdaságfejlesztés” c. felhívás esetében a 

Döntés-Előkészítő Bizottság Vas megyére vonatkozó döntési javaslatával változatlan formában 

egyetért. A Közgyűlés felhívja Elnökét, hogy döntéséről tájékoztassa a Nemzetgazdasági 

Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Irányító Hatóságát. 

 

Felelős:  a megyei közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

35/2017. (IV. 05.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a TOP 1.2.1-15 „Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés” c. felhívás esetében a Döntés-Előkészítő Bizottság Vas 

megyére vonatkozó döntési javaslatával változatlan formában egyetért. A Közgyűlés felhívja 

Elnökét, hogy döntéséről tájékoztassa a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési 

Programokért Felelős Irányító Hatóságát. 

 

Felelős:  a megyei közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

36/2017. (IV.05.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a TOP-1.4.1-15 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” c. 

felhívás esetében a Döntés-Előkészítő Bizottság Vas megyére vonatkozó döntési javaslatával 

változatlan formában egyetért. A Közgyűlés felhívja Elnökét, hogy döntéséről tájékoztassa a 

Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Irányító 

Hatóságát. 

 

Felelős:  a megyei közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 



 

37/2017. (IV. 05.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a TOP-2.1.2-15 „Zöld város kialakítása” c. felhívás esetében a 

Döntés-Előkészítő Bizottság Vas megyére vonatkozó döntési javaslatával változatlan formában 

egyetért. A Közgyűlés felhívja Elnökét, hogy döntéséről tájékoztassa a Nemzetgazdasági 

Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Irányító Hatóságát. 

 

Felelős:  a megyei közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

38/2017. (IV. 05.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a TOP-2.1.3-15 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-

fejlesztések” c. felhívás esetében a Döntés-Előkészítő Bizottság Vas megyére vonatkozó 

döntési javaslatával változatlan formában egyetért. A Közgyűlés felhívja Elnökét, hogy 

döntéséről tájékoztassa a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért 

Felelős Irányító Hatóságát. 

 

Felelős:  a megyei közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

39/2017. (IV.05.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a TOP-3.1.1-15 „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” c. 

felhívás esetében a Döntés-Előkészítő Bizottság Vas megyére vonatkozó döntési javaslatával 

változatlan formában egyetért. A Közgyűlés felhívja Elnökét, hogy döntéséről tájékoztassa a 

Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Irányító 

Hatóságát. 

 

Felelős:  a megyei közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

40/2017. (IV. 05.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a TOP-3.2.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése” c. felhívás esetében a Döntés-Előkészítő Bizottság Vas megyére vonatkozó 

döntési javaslatával változatlan formában egyetért. A Közgyűlés felhívja Elnökét, hogy 

döntéséről tájékoztassa a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért 

Felelős Irányító Hatóságát. 

 

Felelős:  a megyei közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 



41/2017. (IV. 05.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a TOP-4.1.1-15 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 

fejlesztése” c. felhívás esetében a Döntés-Előkészítő Bizottság Vas megyére vonatkozó döntési 

javaslatával változatlan formában egyetért. A Közgyűlés felhívja Elnökét, hogy döntéséről 

tájékoztassa a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős 

Irányító Hatóságát. 

 

Felelős:  a megyei közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

42/2017. (IV. 05.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a TOP-4.2.1-15 „Szociális alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” c. felhívás esetében a Döntés-Előkészítő Bizottság 

Vas megyére vonatkozó döntési javaslatával változatlan formában egyetért. A Közgyűlés 

felhívja Elnökét, hogy döntéséről tájékoztassa a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális 

Fejlesztési Programokért Felelős Irányító Hatóságát. 

 

Felelős:  a megyei közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

43/2017. (IV. 05.) számú határozat 

 

Vas Megye Közgyűlése 

a) jóváhagyja Vas Megye Integrált Területi Programjának felülvizsgált változatát a csatolt 

melléklet szerint; 

b) felhívja a megyei jegyzőt, hogy a dokumentumot küldje meg a Nemzetgazdasági 

Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága 

számára. 

 

Felelős: a megyei közgyűlés elnöke, megküldésére megyei jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Szombathely, 2017. április 5. 


