
A Vas Megyei Közgyűlés  

2020. február 14-i ülésének határozatai 

 

1/2020. (II.14.) 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. A köztisztviselők díjazásáról és egyéb juttatásairól, támogatásairól szóló rendelet 

módosítása 

3. A Vas Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetése 

4. A Vas Megyei Önkormányzat 2021-2023. évekre vonatkozó középtávú terve 

5. Tájékoztató a Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi nemzetközi tevékenységéről, a 

2020. évi tervezett programokról 

6. Beszámoló a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi működéséről 

7. Beszámoló a Vas Megyei Értéktár Bizottság 2019. második félévi tevékenységéről 

8. Vas Megyei Integrált Területi Program 5. számú módosítása 

9. Megyei területrendezési terv módosítás egyeztetési változatának elfogadása 

10. Együttműködési megállapodás Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával és 

a Pannon Gazdasági Hálózat Egyesülettel 

11. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanács valamint a Vas 

Megyei Önkormányzat közötti 2020. évre szóló megállapodásról 

12. A Vas Megyei Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési terve 

13. Előterjesztés az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a kistelepülések kulturális 

eseményeinek támogatására kiírt pályázat Támogatói okiratának módosítására 

14. Előterjesztés önerő vállalásáról a Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020 

projektben 

 

 

Zárt ülés keretében tárgyalja: 

 

15. A Rendészeti Szakbizottságba új tag megbízása  

16. A közgyűlés elnökének 2020. évi szabadságolási terve 

17. A Vas Megyei Közgyűlés által 2020. március 15-e alkalmából adományozandó 

kitüntetések, elismerések 

 

 

2/2020. (II.14.) számú határozat 

 

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

készített beszámolót elfogadja. 

 

 

3/2020. (II.14.) számú határozat 

 



A közgyűlés az önkormányzat középtávú tervével kapcsolatban megállapítja, hogy a 2021-

2022. költségvetési évekre a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §  (1)  bekezdésében foglalt 

saját bevételének minősülő bevétele a költségvetési évet követő három évre: 

Adatok ezer Forintban 

 

költségvetési év 2021. 2022. 2023. 

Várható saját 

bevételek e Ft: 

7.070 7.070 7.070 

 

 

A közgyűlés az önkormányzat középtávú tervével kapcsolatban megállapítja, hogy az 

önkormányzatnak a tárgyidőszakra adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez, adósságot 

keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége nem várható.  

 

Felelős:  a közgyűlés elnöke 

Határidő:   folyamatos 

 

 

4/2020. (II.14.) számú határozat 

 

A közgyűlés 

1.) elfogadja a Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi nemzetközi kapcsolatairól szóló 

beszámolót, 

2.) az írásbeli előterjesztéssel egyezően jóváhagyja a 2020. évi nemzetközi tervet. 

 

Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

5/2020. (II.14.) számú határozat 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi működéséről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:  megyei jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

 

6/2020. (II.14.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Értéktár Bizottság 2019. második félévi 

tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:  közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

 



7/2020. (II.14.) számú határozat 

 

Vas Megye Közgyűlése 

 

a) jóváhagyja Vas Megye Integrált Területi Programjának felülvizsgált változatát a csatolt 

3. sz. melléklet szerint; 

b) felhívja a megyei jegyzőt, hogy a dokumentumot küldje meg a Pénzügyminisztérium 

Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága számára. 

 

Felelős:  a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

8/2020. (II.14.) számú határozat 

 

A Közgyűlés  

 

1. a megyei területrendezési terv módosítása tárgyában készült egyeztetési változatot az 

előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és az ülésen tett kiegészítéseknek 

megfelelően a Közgyűlés véleményezési eljárásra alkalmasnak találja és elfogadja; 

 

2. felhatalmazza elnökét a tervanyag egyeztetésre bocsátására, az egyeztetési felületre 

történő feltöltésre. 

 

Felelős:  a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

9/2020. (II.14.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

 

1. a Forum Digital Együttműködés elnevezésű, Szombathely Megyei Jogú Város 

Önkormányzatával és a Pannon Gazdasági Hálózat Egyesülettel kötendő 

együttműködési megállapodást az előterjesztés mellékletével megegyező tartalommal 

elfogadja és 

2. felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét a megállapodás aláírására. 

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:       azonnal 

 

 

 

10/2020. (II.14.) számú határozat 

A közgyűlés 

1. a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa és a Vas Megyei 

Önkormányzat Közgyűlése között a 2020. évre szóló megállapodást - a melléklettel 

megegyezően - jóváhagyja, 



2. a munkaprogram feladatainak végrehajtására az önkormányzat 2020. évi 

költségvetésének nemzetközi kapcsolatok előirányzatán belül a szükséges pénzügyi 

fedezetet biztosítja, 

3. megbízza a közgyűlés elnökét a megállapodás aláírására. 

 

Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal, 

  illetve a partnerrel egyeztetett időpontban - a megállapodás aláírására; 

  továbbá a végrehajtásra folyamatos 

 

 

11/2020. (II.14.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés jóváhagyja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Vas Megyei 

Önkormányzat 2020. évre vonatkozó Közbeszerzési Tervét. 

  

Felelős:  a közgyűlés elnöke 

Határidő:  folyamatosan 2020. december 31. napjáig  

 

 

12/2020. (II.14.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

 

1. kezdeményezi az Emberi Erőforrások Minisztériuma Előadó-művészeti szervezetek 

többlettámogatása keretében megvalósuló „kistelepülések kulturális eseményeinek 

támogatása” tárgyú pályázatban a pályázati megvalósítási határidő 2020. augusztus 31-re 

történő módosítását és 

2. felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét a szerződés módosítás aláírására, valamint a 

pályázat megvalósítása során a Nemzeti Művelődési Intézet módszertanának alkalmazására és 

a megállapodások megkötésére. 

 

Felelős:     a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

13/2020. (II.14.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020 

című, TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001 azonosítószámú projekthez 1.186.000.- Ft összegben 

önerőt biztosít. 

 

Felelős:     a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

 



14/2020. (II.14.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Rendészeti Szakbizottság tagjává, a megyei főkapitánnyal együtt 

Dr. Baán Mihály alezredest, a Vas Megyei Védelmi Bizottság titkárát megbízza a választási 

ciklus időtartamára.  

 

Felelős:          a közgyűlés elnöke 

Határidő:       azonnal 

 

 

15/2020. (II.14.) számú határozat 

 

A közgyűlés Majthényi László közgyűlési elnök 2020. évi szabadságolási tervét az előterjesztés 

melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Felelős:     a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 


