
A Vas Megyei Közgyűlés 2017. május 26-i ülésének határozatai 

 

 

63/2017. (V. 26.) számú határozat 

 

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

 

Nyílt ülés keretében tárgyalja: 

1. Beszámoló a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről és 

döntésekről. 

1. Beszámoló Vas megye közbiztonsága 2016. évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében 

tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, a rendőrség és az 

önkormányzatok kapcsolatáról, együttműködéséről. 

2. Tájékoztató a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2016. évben végzett 

munkájáról 

3. Tájékoztató a Vas Megyei Turizmus Szövetség 2016. évi tevékenységéről és a 2017. 

évi tervezett tevékenységeiről 

4. Beszámoló a TOP aktualitásairól 

5. Alapítványi támogatás 

6. A megyei honlap karbantartási szerződésének felmondásáról 

7. A megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása keret terhére pályázat 

benyújtása 

8. Tájékoztatás a Dél-Vas Megyei Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési Együttműködés 

a helyi gazdaságfejlesztés szolgálatában című projektről 

 

 

Zárt ülés keretében tárgyalja: 

 

9. A közgyűlés elnökének teljesítmény értékelése 

 

 

 

64/2017. (V. 28). számú határozat 

 

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

készített beszámolót tudomásul veszi. 

 

 

65/2017. (V. 26.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés  



1. Vas megye közbiztonsága 2016. évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, a rendőrség és az önkormányzatok 

kapcsolatáról, együttműködéséről szóló beszámolót Vas megye rendőr-főkapitánya 

szóbeli kiegészítőjével együtt elfogadja 

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

vezetőinek, valamint a megye rendőri állományának magas színvonalon végzett 

munkájáért. 

Felelős: a megyei közgyűlés elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

66/2017. (V. 26.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2016. évben végzett 

munkájáról szóló tájékoztatót köszönettel tudomásul veszi. 

 

 

 

67/2017. (V. 26.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Turizmus Szövetség 2016. évi tevékenységéről és a 

2017. évi tervezett tevékenységeiről szóló tájékoztatót köszönettel tudomásul veszi. 

 

 

 

 

68/2017. (V. 26.) számú határozat 

 

 

A  Vas  Megyei  Közgyűlés  a TOP aktualitásairól   szóló   beszámolót   az  előterjesztésnek 

megfelelően elfogadja. 

 

Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

69/2017. (V. 26.) számú határozat 

 

 

 

A megyei közgyűlés 

  

1. az elnöki keret terhére az Urológiai Betegellátásért Alapítvány részére a Markusovszky 

Egyetemi Oktatókórház Urológiai Osztálya alapításának 75. évfordulója alkalmából 

tartandó ünnepség megrendezéséhez 150.000,- Ft támogatást biztosít; 



  

2. felkéri elnökét a támogatási szerződés aláírására. 

  

Felelős: a megyei közgyűlés elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

70/2017. (V. 26.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Webmark Europe Kft-vel honlap 

fejlesztésre és karbantartásra kötött szerződést felmondja abban az esetben, ha a hivatal által a 

témában kért ajánlatok közül lesz olyan, amely tartalomban a kor követelményeit kielégítő és 

árazása is megfelelő. 

  

  

Felelős:          közgyűlés elnöke a felmondásért, megyei jegyző az új szerződés megkötéséért 

Határidő:     2017. június 30. 

 

 

 

 

71/2017. (V. 26.) számú határozat 

 

 

Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter 

Pályázati Kiírása alapján, pályázat keretében 2017. évben 24.231.000 Ft támogatási igényt 

nyújt be a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. 

melléklet I. 7. pontja alapján a központi költségvetésben a megyei önkormányzatok működési 

problémái kezelésére a tárgyévben 300,0 millió forint összegű költségvetési keret terhére.  

  

Felelős:           Majthényi László, a megyei közgyűlés elnöke 

Határidő:       2017. szeptember 30. 

 

 

 

 

72/2017. (V. 26.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Önkormányzat elfogadja a tájékoztatást a „A Dél-Vas Megyei Gazdaság- és 

Foglalkoztatás-fejlesztési Együttműködés a helyi gazdaságfejlesztés szolgálatában” című 

projekt - pályázati azonosító: TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00001 – keretében elkészült Dél-Vasi 

Foglalkoztatási Stratégiáról, a Vas Megyei Foglalkoztatási Stratégiához való illeszkedésről. 

 

Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 



73/2017. (V. 26.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról 

és egyéb juttatásairól, támogatásairól szóló 4/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) 

bekezdésében meghatározottak szerint kiválónak értékeli Majthényi László közgyűlési elnök 

teljesítményét, és a Rendelet 3. § (1) b) pontjában meghatározott üdülési támogatás 

megfizetését a 3.§ (3) bekezdése szerint részére 120.000 forint összegben engedélyezi.  

 

Felelős:          megyei jegyző 

Határidő:     2017.  június 30. 

 

 

 

 

Szombathely, 2017. május 26. 

 

 

 


