
A Vas Megyei Közgyűlés 2017. november 17-i üléseinek határozatai 

 

108/2017. (XI. 17.) számú határozat 

 

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

 

Nyílt ülés keretében tárgyalja: 

1. Tájékoztató a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről 

2. Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város 2017. évi munkájáról, különös tekintettel 

a Szent Márton Tervre 

3. A Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben megvalósuló fogvatartotti 

foglalkoztatásról, ezen belül részletesen a munkáltatásról 

4. Beszámoló a TOP aktualitásairól 

5. Előterjesztés a népszavazás kezdeményezéséről szóló rendelet megalkotására 

6. Előterjesztés Vas megye klímastratégiájáról 

Zárt ülés keretein belül tárgyalja: 

7. Előterjesztés elismerő oklevelek adományozására 

8. Előterjesztés a Magyar Labdarúgó Szövetség Vas Megyei Igazgatóságával kötendő új 

bérleti szerződés megkötéséről 

9. Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Vas megyét érintő 

támogatási kérelmeivel kapcsolatos 6. körös döntési javaslatról 

 

 

109/2017. (XI. 17.) számú határozat 

 

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

készített beszámolót tudomásul veszi. 

 

 

110/2017. (XI. 17.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés köszönettel tudomásul veszi a Szombathely Megyei Jogú Város 

2017. évi munkájáról – különösen a Szent Márton terve – című tájékoztatást. 

 

 



111/2017. (XI. 17.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés köszönettel tudomásul veszi a Szombathelyi Országos Büntetés-

végrehajtási Intézetben megvalósuló fogvatartotti foglalkoztatásról, ezen belül részletesen a 

munkáltatásról című tájékoztatást. 

 

 

112/2017. (XI. 17.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a TOP aktualitásairól szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

113/2017. (XI. 17.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés megtárgyalta és elfogadta a KEHOP-1.2.0-15-2016-00008 számú 

„Vas megye klímastratégiájának kidolgozása és szemléletformálás” című pályázat keretében 

kidolgozására került Vas megye klímastratégiája elnevezésű dokumentumot. 

 

Felelős:  Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

114/2017. (XI. 17.) számú határozat 

 

A közgyűlés   

 az Animátó Énekegyüttes fennállásának 10., 

 a Szombathelyi Hospice Alapítvány alapításának 25.,  

 a II. János Pál Katolikus Szakkollégium működésének 5. évfordulója alkalmából 

utólagos jóváhagyással 

 

 a Répcelaki Városi Televízió fennállásának 20.,  

 az Ostffyasszonyfai Citerazenekar és Népdalkör működésének 40. és  



 a Vas Megyéért Egyesület megalakulásának 20. évfordulója alkalmából  

 

elismerő oklevelet adományoz.  

Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő: a jubileumi évfordulók napja  

 

 

115/2017. (XI. 17.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés bérbe adja a Magyar Labdarúgó Szövetség Vas Megyei Igazgatósága 

részére a Szombathely, Berzsenyi tér 2. szám alatti ingatlanban található 309, 310, 311, 312 

számú irodákat az előterjesztés mellékletét képező szerződésnek megfelelő tartalommal és 

feltételekkel. 

 

Felelős: Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

Határidő: azonnal 

 

116/2017. (XI. 17.) számú határozat 

 

 

A Közgyűlés a TOP-2.1.1-16 „Barnamezős területek rehabilitációja” c. felhívásra  

 Körmend Város Önkormányzata által benyújtott, TOP-2.1.1-16-VS1-2017-00002 

azonosító számú azonosító számú, „A körmendi volt cipőgyári területek kulturális-

közösségi célú rehabilitációja” című támogatási kérelem esetében a Döntés-Előkészítő 

Bizottság támogató döntési javaslatával; 

 Jánosháza Város Önkormányzata által benyújtott, TOP-2.1.1-16-VS1-2017-00003 

azonosító számú azonosító számú, „Jánosházi használaton kívüli és alulhasznosított 

barnamezős területek rehabilitációja” című támogatási kérelem esetében a Döntés-

Előkészítő Bizottság támogató döntési javaslatával 

 egyetért.  

 

A Közgyűlés felhívja Elnökét, hogy döntéséről tájékoztassa a Nemzetgazdasági Minisztérium 

Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Irányító Hatóságát. 

 

Felelős:  Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

117/2017. (XI. 17.) számú határozat 



 

A Közgyűlés a TOP-3.2.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”” c. 

felhívásra  

 Bük Város Önkormányzata által benyújtott, TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00002 azonosító 

számú, „Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése Bükön” című 

támogatási kérelem esetében a Döntés-Előkészítő Bizottság támogató döntési 

javaslatával; 

 Bő Községi Önkormányzat által benyújtott, TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00003 azonosító 

számú, „A Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése Bőn” című 

támogatási kérelem esetében a Döntés-Előkészítő Bizottság támogató döntési 

javaslatával; 

 Sárvár Város Önkormányzata által benyújtott, TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00004 

azonosító számú, „A Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola épületenergetikai 

korszerűsítése” című támogatási kérelem esetében a Döntés-Előkészítő Bizottság 

támogató döntési javaslatával; 

 Gencsapáti Község Önkormányzata által benyújtott, TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00010 

azonosító számú, „Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Gencsapátiban” 

című támogatási kérelem esetében a Döntés-Előkészítő Bizottság támogató döntési 

javaslatával; 

 Csepreg Város Önkormányzata által benyújtott, TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00011 

azonosító számú, „A csepregi művelődési ház, egészségház és önkormányzati hivatal 

energetikai korszerűsítése” című támogatási kérelem esetében a Döntés-Előkészítő 

Bizottság támogató döntési javaslatával; 

 Szentpéterfa Községi Önkormányzat által benyújtott, TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00013 

azonosító számú, „Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Szentpéterfán” 

című támogatási kérelem esetében a Döntés-Előkészítő Bizottság támogató döntési 

javaslatával; 

 Csehimindszent Község Önkormányzata által benyújtott, TOP-3.2.1-16-VS1-2017-

00014 azonosító számú, „Csehimindszenti Óvoda energetikai korszerűsítése” című 

támogatási kérelem esetében a Döntés-Előkészítő Bizottság támogató döntési 

javaslatával; 

 Lukácsháza Község Önkormányzata által benyújtott, a TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00015 

azonosító számú, „Művelődési Ház energetikai korszerűsítése Lukácsházán” című 

támogatási kérelem esetében a Döntés-Előkészítő Bizottság támogató döntési 

javaslatával; 

 Csepreg Város Önkormányzata által benyújtott, TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00016 

azonosító számú, „A csepregi óvoda és a közösségi szolgáltató központ 

épületenergetikai fejlesztése” című támogatási kérelem esetében a Döntés-Előkészítő 

Bizottság támogató döntési javaslatával; 

 Duka Község Önkormányzata által benyújtott, TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00017 

azonosító számú, „Orvosi rendelő és Polgármester Hivatal energetikai korszerűsítése 

Dukán” című támogatási kérelem esetében a Döntés-Előkészítő Bizottság támogató 

döntési javaslatával; 

 Vasvár Város Önkormányzata által benyújtott, TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00018 

azonosító számú, „Az Óvoda épületének és az Ifjúsági Ház épületének energetikai 



korszerűsítése Vasváron” című támogatási kérelem esetében a Döntés-Előkészítő 

Bizottság támogató döntési javaslatával; 

 Pápoc Község Önkormányzata által benyújtott, TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00019 

azonosító számú, „Idősek Napközi Otthona energetikai korszerűsítése Pápocon” című 

támogatási kérelem esetében a Döntés-Előkészítő Bizottság támogató döntési 

javaslatával; 

 Egervölgy Község Önkormányzata által benyújtott, TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00020 

azonosító számú, „Suli Harmónia Általános Iskola energetikai korszerűsítése 

Egervölgyön” című támogatási kérelem esetében a Döntés-Előkészítő Bizottság 

támogató döntési javaslatával; 

 Kám Község Önkormányzata által benyújtott, TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00021 

azonosító számú, „Kertészkert Művészeti Óvoda energetikai korszerűsítése Kámban” 

című támogatási kérelem esetében a Döntés-Előkészítő Bizottság támogató döntési 

javaslatával; 

 Sorkifalud Község Önkormányzata által benyújtott, TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00024 

azonosító számú, „A sorkifaludi általános iskola, óvoda és konyha energetikai 

korszerűsítése” című támogatási kérelem esetében a Döntés-Előkészítő Bizottság 

támogató döntési javaslatával; 

 Körmend Város Önkormányzata által benyújtott, TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00025 

azonosító számú, „Energiahatékonyság fokozása Körmenden” című támogatási 

kérelem esetében a Döntés-Előkészítő Bizottság támogató döntési javaslatával 

 egyetért.  

 

A Közgyűlés felhívja Elnökét, hogy döntéséről tájékoztassa a Nemzetgazdasági Minisztérium 

Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Irányító Hatóságát. 

 

Felelős:  Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

Szombathely, 2017. november 17. 

 

 

 

 

 

 

 


