
A Vas Megyei Közgyűlés 2013.11.30-i ülésének határozatai 

 

 

 

 

52/2013. (XI. 30.) 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 

2. A Vas Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója 

3. A Vas Megyei Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tevékenysége 

4. Tájékoztató a Vas Megyei Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásának 

helyzetéről  

5. Tájékoztató a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület munkájáról 

6. A Vas Megyei Területfejlesztési Koncepció miniszteri jóváhagyásra való 

felterjesztéséről 

7. A Vas Megyei Területfejlesztési Koncepció miniszteri jóváhagyásra történő 

felterjesztéséről 

 

 

Zárt ülés keretében tárgyalja: 

 

8. A 2014-2020-as európai uniós operatív programokhoz illeszkedő megyei 

területfejlesztési részdokumentumokat előkészítő Megyei Tervkoordinációs Testület 

(MTT) megalakítása 

9. Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa 

Alapító Okiratának módosítása 

10. Elismerő Oklevelek adományozása 

11. Vas Megyei Értéktár Bizottság elnökének megválasztása 

 

 

53/2013. (XI. 30.) számú határozat 

 

A közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

 

54/2013. (XI. 30.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése  

1. a 2014. évi költségvetési koncepciót elfogadja azzal, hogy indítványozza – a 

lehetőségek függvényében – a hivatali dolgozók részére december hónapban két heti 

jutalom kifizetését; 

2. felkéri elnökét, hogy – a lehetőségek szerint – a területfejlesztési csoportot további 

szakemberekkel erősítse, s 2014. február 15-ig a 2014. évi költségvetési javaslatot  



készíttesse el elfogadásra azzal, hogy a tervezett kiadások nem haladhatják meg a 

reálisan számba vehető bevételeket. 

 

Felelős:             a közgyűlés elnöke 

Határidő:          2014. február 15. 

55/2013. (XI. 30.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Önkormányzat 2014. évre vonatkozó ellenőrzési tervét 

elfogadja. 

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:      azonnal 

 

 

56/2013. (XI. 30.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

1. elfogadja a Vas Megyei Önkormányzat 2013. I.-III. negyedévi összevont 

gazdálkodása helyzetéről adott beszámolót; 

2. megbízza elnökét, hogy a szükséges intézkedéseket a követelések szerződésszerű 

teljesítésének biztosításának érdekében tegye meg. 

 

Felelős:           a közgyűlés elnöke 

Határidő:         azonnal 

                        beszámolásra: 2013. december 15. 

 

 

57/2013. (XI. 30.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei tudományos Ismeretterjesztő Egyesület munkájáról 

készült tájékoztatót – az előadó távolléte miatt – napirendjéről leveszi. 

 

 

58/2013. (XI. 30.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a „Vas Megyei Területfejlesztési Koncepció és Program tervezési 

folyamatának jelenlegi helyzetéről szóló tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

 

59/2013. (XI. 30.) számú határozat 

 

A közgyűlés: 

 

1. megismerte és jóváhagyja a Vas Megyei Területfejlesztési Koncepció „miniszter elé 

terjesztendő” változatát.  

 

3. felkéri elnökét, hogy a 218/2009. (X.6) kormányrendeletben előírt társadalmi 

egyeztetés, (lásd: 1.sz. melléklet) valamint az SKV (Stratégiai Környezetvédelmi 

Vizsgálat) illetve a „Regionális kitekintés a 2007-2013 közötti időszakra” című anyag 



csatolása után, küldje meg a Vas Megyei Területfejlesztési Koncepciót a miniszternek, 

jóváhagyásra. 

 

Felelős:        a közgyűlés elnöke.(a miniszternek történő megküldésért) 

Határidő:       2013. december 10.  

60/2013. (XI. 30.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

1. a 2014-2020-as európai uniós operatív programokhoz illeszkedő megyei 

területfejlesztési részdokumentumok kidolgozásának támogatására létrehozza a 14 tagú 

Vas Megyei Tervezéskoordinációs Testületet; 

2. a Vas Megyei Közgyűlés a Testület tagjának megválasztja  

 

Kovács  Ferencet, a Vas Megyei Közgyűlés elnökét, 

Marton Ferencet, a  Vas Megyei Közgyűlés alelnökét, 

Básthy Béla tanácsnokot és  

Sőre Zoltán képviselőt, a közgyűlés tagjait; 

 

3. megbízza elnökét, hogy megyei szintű szakmai szervezeteket (kamarákat, 

érdekképviseleteket, civil fórumokat, stb.) kérje fel a testületbe további 7 szakértő 

delegálására; 

 

4. Az 1. számú munkacsoportba Básthy Béla tanácsnokot, a 2. számú munkacsoportba 

Kovács Endre tanácsnokot, a 3. számú munkacsoportba pedig Szijártó László 

képviselőt, továbbá a vidékhálózat képviseletére Fehér László frakcióvezetőt delegálja; 

 

5. megbízza a hivatal Területfejlesztési és Területrendezési Titkárságát, hogy lássa el a 

testület munkaszervezeti teendőit.  

 

Felelős:  Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke  

Határidő:  2013. november 30. (1-2. pont tekintetében) 

                 2013. december 13. (3. pont tekintetében)  

                  legkésőbb 2014. október 15. (4. pont tekintetében)  

 

 

61/2013. (XI. 30.) számú határozat 

 

 

A közgyűlés a Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa 

Alapító Okiratának tervezetét az előterjesztés mellékletének megfelelően jóváhagyja. Az 

alapítvány kuratóriumából Pászthy Zsuzsanna visszahívását, a kuratóriumba megválasztásra 

Dr. Kondor Jánost és Básthy Bélát javasolja. 

 

Határidő: soron következő Alapítói Értekezlet időpontja 

Felelős: közgyűlés elnöke 

 

 



62/2013. (XI.30.) számú határozat 

 

A közgyűlés   

 

 az Ikervári Nyugdíjas Klub megalakulásának 30.,  

 a körmendi Béri Balog Ádám Táncegyüttes fennállásának 45.,  

 a Vasi Skanzen működésének 40.,  

 a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet alapításának 20.,  

 a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság fennállásának 60.,  

 a szentgotthárdi Szlovén Kulturális és Információs Központ létrejöttének 15.,  

 a szombathelyi Művelődési és Sportház működésének 50.,  

 a Kemenesmagasi Citerazenekar és Népdalkör Hagyományőrző Egyesület alapításának 

35. évfordulója alkalmából utólagos jóváhagyással 

 a szentgotthárdi Vörösmarty Mihály Gimnázium fennállásának 120. évfordulója 

alkalmából  

 

elismerő oklevelet adományoz.  

 

Felelős:           a közgyűlés elnöke 

Határidő:        a jubileumi évfordulók napja  

 

 

63/2013. (XI. 30.) számú határozat 

 

 

A közgyűlés megválasztja Tausz Istvánt a Vas Megyei Értéktár Bizottság elnökének, 

megbízatása határozatlan időre szól. 

 

Felelős:           a közgyűlés elnöke 

Határidő:       azonnal 

 


