
A Vas Megyei Közgyűlés 2019. május 29-i ülésének határozatai 

 

 

 

 

32/2019. (V.29.) 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  

2. Beszámoló Vas megye közbiztonságának 2018. évi helyzetéről, a közbiztonság 

érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról  

3. Tájékoztató a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2018. évben végzett 

munkájáról 

4. Vas megye 2018 évi munkaerő-piaci helyzetének értékelése 

5. Beszámoló a határ menti (osztrák – magyar és szlovén – magyar) programokban a 

monitoring bizottsági tevékenységekről 

6. Jelentés lejárt határidejű határozatok teljesítéséről 

7. Előterjesztés a megyei önkormányzatok 2019. évi rendkívüli támogatása keret terhére 

pályázat benyújtására 

8. Előterjesztés a „PANNON EXPERIENCE” elnevezésű projekt önerejének 

biztosításáról 

9. Előterjesztés a „SI HU PRO”  elnevezésű projekt önerejének biztosításáról 

 

Zárt ülés keretében tárgyalja: 

 

10. Előterjesztés tag delegálására az AT-HU Együttműködési Program bilaterális 

munkacsoportjába 

11. A közgyűlés elnökének teljesítmény értékelése 

 

 

 

33/2019. (V.29.) számú határozat 

 

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

készített beszámolót tudomásul veszi. 

 

 

34/2019. (V.29.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés „Vas megye közbiztonságának 2018. évi helyzetéről, a közbiztonság 

érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról” szóló beszámolót Vas 

megye rendőr-főkapitánya szóbeli kiegészítőjével együtt elfogadja. 

Felelős:          a megyei közgyűlés elnöke 



Határidő:      azonnal 

 

 

35/2019. (V.29.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2018. évben végzett 

munkájáról szóló tájékoztatót köszönettel tudomásul veszi. 

 

 

36/2019. (V.29.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés Vas megye 2018. évi munkaerő-piaci helyzetének értékeléséről szóló 

tájékoztatót köszönettel tudomásul veszi. 

 

 

37/2019. (V.29.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a határ menti (osztrák-magyar és szlovén-magyar) programokban a 

monitoring bizottsági tevékenységekről szóló beszámolót elfogadja.  

 

Felelős:           közgyűlés elnöke 

Határidő:       azonnal  

 

 

38/2019. (V.29.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést tudomásul veszi. 

 

Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

39/2019. (V.29.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a belügyminiszter és a pénzügyminiszter közös Pályázati Kiírása 

alapján, a pályázat keretében 2019. évben 51.218.296 Ft támogatási igényt nyújt be a 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 7. 

pontjában szereplő, 300,0 millió forint összegű, Megyei önkormányzatok rendkívüli 

támogatása keret terhére. A megyei önkormányzat a támogatást bevételei figyelembevételével 

a tárgyévi váratlan kiadásainak támogatására kívánja igénybe venni. 

 

Felelős: a megyei közgyűlés elnöke 

Határidő:  2019. szeptember 30. 

 

 



40/2019. (V.29.) számú határozat 

 

A Közgyűlés  

 

a.) jóváhagyja, hogy a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Vezető partnerséggel, 

„PANNON EXPERIENCE” elnevezéssel pályázatot nyújtson be a Szlovénia - 

Magyarország Interreg V-A Programba,  

 

b.) a legfeljebb 6.000, Euro összegű önerőt a 2020. évi költségvetésében biztosítja. 

 

c.) felhatalmazza a Hivatal vezetőjét, hogy a projekt végleges költségvetéséhez igazítsa az 

önerő összegét. 

 

 

Felelős:           megyei jegyző  

Határidő:       folyamatos 

 

 

 

41/2019. (V.29.) számú határozat 

 

 

A Közgyűlés  

 

a.) jóváhagyja, hogy a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Vezető partnerséggel, „SI HU 

PRO” elnevezéssel pályázatot nyújtson be a Szlovénia - Magyarország Interreg V-A 

Programba,  

b.) a legfeljebb 10.000, Euro összegű önerőt a 2020. évi költségvetésében biztosítja. 

c.) felhatalmazza a Hivatal vezetőjét, hogy a projekt végleges költségvetéséhez igazítsa az 

önerő összegét. 

 

Felelős:           megyei jegyző  

Határidő:       folyamatos 

 

 

 

42/2019. (V.29.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés az AT-HU Együttműködési Program bilaterális munkacsoportjába 

dr. Balázsy Péter megyei jegyzőt delegálja. 

 

Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

 

 



43/2019. (V.29.) 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) bekezdés szerint részére 120.000 forint összegben engedélyezi. 

 

Felelős: megyei jegyző 

Határidő: 2019. június 30. 

 


