
A Vas Megyei Közgyűlés 2017. december 15-i ülésének határozatai 

 

120/2017. (XII. 15.) 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. (Az előterjesztés az ülés előtt került kiosztásra.) 

2. A megyei jelképekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

3. A kitüntetésekről és elismerésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

4. Önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

5. Beszámoló a Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2017. évi tevékenységéről 

6. Szolgáltatási Szerződés kötése a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft-vel 

7. Szerződéskötés a megyei rendezési terv elkészítésére 

8. A megyei közgyűlés 2018. évi munkaterve 

9. A 2018. évi belső ellenőrzési terv 

10. Az EFOP-1.6.3.-17-es kódszámú, „Megyei szintű felzárkózás-politikai 

együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” 

című pályázathoz civil szervezetek kiválasztására 

 

 

121/2017. (XII. 15.) számú határozat 

 

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

átruházott hatáskörben hozott döntésekről, készített beszámolót tudomásul veszi. 

 

 

122/2017. (XII. 15.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés elfogadja a Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020 projekt 

– azonosítószám: TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001 – 2017. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót. 

 

Felelős:  közgyűlés elnöke   

Határidő:  azonnal 

 



123/2017. (XII. 15.) számú határozat 

 

A közgyűlés a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft.-vel a Vasi Kaleidoszkóp című 

közszolgálati magazinműsor gyártására kötendő szolgáltatási szerződést – a módosító 

indítvánnyal együtt  –  jóváhagyja és felhatalmazza elnökét annak aláírására. 

 

Felelős:     a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

124/2017. (XII. 15.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét 

1. a megyei területrendezési terv módosítása tárgyában történő támogatási igénylés 

benyújtására, az ahhoz kapcsolódó támogatási szerződés megkötésére; 

2. a tervezéssel megbízott külső szakértő felkérésére és a tervezői szerződés megkötésére 

azzal, hogy a megtett lépésekről a közgyűlést tájékoztatni köteles. 

 

 

Felelős:          Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

Határidő:      azonnal 

 

 

125/2017. (XII. 15.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés saját 2018. évi munkatervét – a módosító indítvánnyal kiegészítve – 

elfogadja.  

 

Felelős:            a közgyűlés elnöke 

Határidő:        folyamatos 

 

 

 

 

 

 



126/2017. (XII. 15.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Önkormányzat 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési 

tervét – az előterjesztéssel egyező tartalommal – elfogadja.  

 

Felelős:           megyei jegyző 

Határidő:       2019. február 28. 

 

 

127/2017. (XII. 15.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés elfogadja az EFOP-1.6.3.-17-es, Megyei szintű felzárkózás-politikai 

együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan - című 

program keretében létrehozandó Megyei Felzárkózási Fórum tagságára irányuló felhívás-

tervezetet az előterjesztés 1. számú mellékletével megegyező tartalommal.  

 

Felelős:          Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

Határidő:      azonnal 

 

 

Szombathely, 2018. február 15. 

 

 

 


