
A Vas Megyei Közgyűlés 2013.04.25-i ülésének határozatai 

 

 

 

9/2013. (IV. 25.) számú határozat 

 

A közgyűlés az ülés tárgysorozatát az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Nyílt ülés keretében tárgyalja: 

 

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

eseményekről.  

 

      Előadó: Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke 

 

2. A Vas Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása 

 

      Előadó: Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke 

 

3. A Vas Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolója 

  

Előadó: Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke 

 

4. A CENTROPE tagság megújítása és a Pannon Gazdasági Hálózat megbízása a megye 

képviseletével 

 

Előadó: Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke 

 

5. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács átalakítása 

 

Előadó: Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke 

 

6. A Vas megyei köznevelés-fejlesztési terv véleményezése 

 

Előadó: Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke 

 

7. Együttműködési Megállapodás kötése az Országos Szlovén Önkormányzattal 

 

Előadó: Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke 

 

8. Együttműködési Megállapodás kötése a Muravidéki Magyar Nemzeti Önkormányzati 

Közösség Tanácsával 

 

Előadó: Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke 

 

9. Pályázat benyújtása az ÁROP-11.2.11/A-2013 kódszámú – könnyített elbírálású – 

pályázati felhívásra 

 

     Előadó: Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke 

 



Zárt ülés keretében tárgyalja: 

 

10. Elismerő oklevelek adományozása 

Előadó: Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke 

 

 

10/2013. IV. 25. számú határozat 

 

 

A közgyűlés az előző ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

11/2013. IV. 25.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Önkormányzat és intézménye 2012. évi költségvetési 

pénzmaradvány előterjesztés szerint történő felhasználására vonatkozó javaslatot jóváhagyja. 

 

Felelős:                a közgyűlés elnöke 

Határidő:             2013. VI. 30. (a 2013. évi költségvetési rendeleten történő átvezetésre) 

 

 

12/2013. (IV. 25.) számú határozat 

 

 

A közgyűlés Vas Megye Önkormányzata Közgyűlésének a megyei önkormányzat 2012. évi 

egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolójáról készült független könyvvizsgálói 

véleményt elfogadja. 

 

 

13/2013. (IV. 25.) számú határozat 

 

 

A közgyűlés 

 

 

 egyetért azzal, hogy a Vas Megyei Önkormányzat csatlakozzon a CENTROPE 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI PLATTFORM”-hoz és önkéntes felajánlásként évi 1000 

euróval hozzájáruljon a szervezet működéséhez; 

 megbízza a Pannon Gazdasági Hálózat Egyesületet (PBN), hogy képviselje Vas 

megye fejlesztéspolitikai érdekeit a CENTROPE térségi együttműködésben;  

 indítványozza, hogy a feladat ellátásának részletes szabályairól „Pannon Gazdasági 

Hálózat és a Vas Megyei Önkormányzat között készüljön külön megállapodás. 

 

Felelős:                 a közgyűlés elnöke 

Határidő:             folyamatos 

 

 

 

 



14/2013. (IV. 25.) számú határozat 

 

 

Vas Megye Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 

átalakítására” című előterjesztést, és az alábbi határozatokat hozza: 

 

1. A Vas Megyei Önkormányzat a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács további – a 

területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 2012. januári 

változásainak megfelelő – működésében és működtetésében is szerepet vállal. 

2. A közgyűlés javasolja, - mivel az előkészítésben nagy szerepet vállalt – hogy a jövőben 

a tanács munkaszervezeti feladatait határozatlan időre a Veszprém Megyei 

Önkormányzati Hivatal lássa el. 

3. A közgyűlés tagdíjfizetési kötelezettség jövőbeni előírását a Tanács felé nem javasolja. 

4. A közgyűlés Vas Megye Önkormányzata részéről a Tanácsba tagként Kovács Ferencet, 

a Vas Megyei Közgyűlés elnökét delegálja. 

5. A közgyűlés felkéri delegáltját, hogy a Vas Megyei Közgyűlés álláspontját a „8-as főút” 

Térségi Fejlesztési Tanácsban képviselje. 

 

Felelős:                       a közgyűlés elnöke 

Határidő:       azonnal 

 

 

 

15/ 2013. (IV. 25.) számú határozat 

 

 

A közgyűlés Vas megye köznevelés-fejlesztési tervének tervezetét megismerte, az a megyei 

területfejlesztési koncepció és program javaslattételi fázisának munkaanyagában foglaltakkal 

összhangban van, így azt elfogadásra javasolja. 

 

Felelős:                      a közgyűlés elnöke 

Határidő:                  azonnal 

 

 

 

16/2013. (IV. 25.) számú határozat 

 

 

A közgyűlés 

 

1. a Vas Megyei Önkormányzat és az Országos Szlovén Önkormányzat, valamint a 

Magyarországi Szlovének Szövetsége közötti megállapodást a tervezetnek megfelelően 

jóváhagyja; 

2. felkéri elnökét a megállapodás aláírására. 

 

 

Felelős:                       a közgyűlés elnöke 

Határidő:       azonnal 



17/2013. (IV. 25.) számú határozat 

 

A közgyűlés 

 

1. az előterjesztésben felsorolt tevékenységek vállalását jóváhagyja; 

2. a munkaprogramban vállalt feladatainak végrehajtására az önkormányzat 2013. évi 

költségvetésének nemzetközi kapcsolatok előirányzatán belül a szükséges pénzügyi 

fedezetet biztosítja; 

3. megbízza elnökét a végleges megállapodás aláírására. 

 

 

Felelős:                a közgyűlés elnöke 

Határidő:             azonnal, 

                             illetve a partnerrel egyeztetett időpontban – a megállapodás aláírására; 

                              továbbá a végrehajtásra folyamatos 

 

 

18/2013. (IV. 25.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Vas Megyei Önkormányzat pályázatot 

nyújtson be az ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú – könnyített elbírálású – pályázati felhívásra. 

A pályázat elkészítésével és benyújtásával hivatalát bízza meg. 

 

Felelős:                a közgyűlés elnöke 

Határidő:             azonnal 

 

 

 

19/2013. (IV. 25.) számú határozat 

A közgyűlés   

 

 a Szentgotthárdi Nyugdíjas Klub megalakulásának 45.,  

 a Szökős Néptáncegyüttes fennállásának 25. és  

 a Herman Ottó Szakképző Iskola működésének 50. évfordulója alkalmából utólagos 

jóváhagyással  

  

elismerő oklevelet adományoz.  

 

Felelős:                      a közgyűlés elnöke 

Határidő:                  a jubileumi évfordulók napja  

 

 


