
A Vas Megyei Közgyűlés 

2020. szeptember 25-i ülésének határozatai 

 

 

41/2020. (IX.25.) 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. Előterjesztés a Vas Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak 1. 

számú módosítására 

3. Előterjesztés a kitüntető díjak, elismerések és a díszpolgári cím alapításáról és 

adományozásáról szóló 10/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

4. Tájékoztató Vas megye munkaerő-piaci helyzetéről 

5. Vas megye klímastratégiájában megfogalmazott, a katasztrófavédelemmel összefüggő 

intézkedési javaslatok megvalósulásának támogatása 

6. Előterjesztés a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács tevékenységéről és megszűnéséről 

7. Előterjesztés a Nemzeti Klímavédelmi Szövetség megalapításáról szóló 

együttműködési megállapodás elfogadásáról 

8. Előterjesztés az Erasmus+ programba benyújtásra kerülő „OTIS” elnevezésű projekt 

önerejének biztosításáról 

9. Előterjesztés közösségi célú alapítványok támogatására 

10. Előterjesztés a megyei területrendezési terv készítésére kötött vállalkozói szerződés 5. 

számú módosítására 

 

Zárt ülés keretében tárgyalja: 

 

11. Elismerő oklevelek adományozása 

12. A Vas Megyei Közgyűlés által 2020. október 23-a alkalmából adományozandó 

kitüntetések, elismerések  

 

 

42/2020. (IX.25.) számú határozat 

 

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

készített beszámolót tudomásul veszi. 

 

 

43/2020. (IX.25.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés Vas megye klímastratégiájában megfogalmazott, a 

katasztrófavédelemmel összefüggő intézkedési javaslatok megvalósulásának támogatásáról 

szóló tájékoztatót köszönettel tudomásul veszi.  



Felelős:           közgyűlés elnöke 

Határidő:       azonnal 

 
 

44/2020. (IX.25.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 

tevékenységéről és megszűnéséről szóló előterjesztést és ezzel kapcsolatosan az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1./ A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 

tevékenységéről szóló tájékoztatást elfogadja. 

 

2./ A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 11.§-ában biztosított jogkörében hozzájárul a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 

2020. szeptember 30. napjával jogutód nélkül történő megszüntetéséhez. 

 

3./ A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 

Megszüntető Okiratát a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.  

 

Határidő:  

1. pont esetében azonnal 

2. pont esetében 2020. szeptember 30. 

3. pont esetében azonnal 

 

Felelős: a közgyűlés elnöke 

 

 

45/2020. (IX.25.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 

1996. évi XXI. törvény 4. § -a alapján 

 

1./ egyetért a Nemzeti Klímavédelmi Szövetség létrehozására irányuló koncepcióval, a 

kezdeményezést támogatja, ezért együttműködési megállapodást köt Magyarország megyei 

önkormányzataival a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 

2./ Felhatalmazza elnökét az együttműködési megállapodás aláírására, az abban foglaltak 

végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére. 

 

.Felelős:  közgyűlés elnöke 

Határidő:  2020. december 31. 

 

 

46/2020. (IX.25.) számú határozat 

 

A Közgyűlés  



 

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

nyújtson be az ERASMUS+ PROGRAMBA az „OTIS” elnevezésű projekt 

vonatkozásában. 

b.) A maximum 5.000,00 Euro összegű önerőt a 2021. évi költségvetésében biztosítja. 

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

önerő összegét. 

 

Felelős:  megyei jegyző  

Határidő:  folyamatos 

 

 

47/2020. (IX.25.) számú határozat 

A megyei közgyűlés 

 

1.  az elnöki keret terhére a  a szombathelyi székhelyű Vasi k.u.k Matrózok Alapítvány 

részére a „Császári és királyi haditengerészet – A Világ tengerein” c. könyv 

előkészítési, kutatási munkálataihoz 150.000,- Ft, továbbá a sárvári Mazsorett 

Alapítvány részére 25 db mazsorett bot beszerzéséhez 100.000,- Ft támogatást biztosít.    

 

2. Felkéri elnökét a támogatási szerződések aláírására.  

 

Felelős:  a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

48/2020. (IX.25.) számú határozat 

 

A Közgyűlés  

 

1./ a megyei területrendezési terv módosítása tárgyában kötött vállalkozási szerződés 5. számú 

módosítását az előterjesztéssel egyezően elfogadja; 

 

2./ felhatalmazza elnökét a módosítás aláírására. 

 

Felelős:  a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

 



Zárt ülés határozatai: 

 

49/2020. (IX.25.) számú határozat 

 

A megyei közgyűlés   

 az Országos Szlovén Önkormányzat alapításának 25.,   

 a Szentgotthárdi Szlovén Rádió működésének 20.,  

 az IPA Vas Megyei Szervezete Kőszegi Csoportja működésének 40.,  

 a Soltis Lajos Színház alapításának 40.,  

 Csepreg Város Fúvószenekara megalakulásának 90.,  

 a Csepregi Vegyeskar Egyesület fennállásának 30.,  

 a Csepregi Mazsorett Csoport működésének 25.,  

 a Jánosháza Városi Sportegyesület alapításának 90.,  

 a Vép-Bozzai Önkéntes Tűzoltó Egyesület megalakulásának 140.,  

 a Vármelléki Óvoda Sitkei Telephelye működésének 30. és  

 a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal alapításának 30. évfordulója alkalmából 

utólagos jóváhagyással;  

 Hosszúpereszteg Önkéntes Tűzoltó Egyesület megalakulásának 130. évfordulója 

alkalmából  

 elismerő oklevelet adományoz.  

 

Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő: a jubileumi évfordulók napja  

 

 

50/2020. (IX.25.) számú határozat 

 

A Közgyűlés 2020. október 23-a alkalmából Harangozó Bertalan Vas Megyei 

Kormánymegbízott részére „SZÉLL KÁLMÁN – DÍJ” elismerést adományoz és megbízza 

elnökét a díj átadásával. 

 

Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő: 2020. október 23. 

 

 

51/2020. (IX.25.) számú határozat 

 

A Közgyűlés 2020. október 23-a alkalmából 

 

Prof. Dr. Engert Zoltán Vendel PhD osztályvezető főorvos, a Markusovszky Egyetemi 

Oktatókórház stratégiai igazgatója részére 

  

Dr. Gál József nyug. pedagógus, helytörténész részére 



„BERZSENYI DÁNIEL – DÍJ”  

  

Miszlivetz Ferenc szociológus, történész, egyetemi tanár, MTA doktora, iASK 

főigazgatója részére 

„PUNGOR ERNŐ- DÍJ”  

  

Dr. Király István, a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Központi Radiológiai Osztály 

osztályvezető főorvosa részére 

„MARKUSOVSZKY LAJOS – DÍJ”  

  

Rétfalvi Balázs, a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár gyűjteményvezetője részére 

„BÉKÁSSY FERENC - DÍJ”  

  

Szabóné Fülöp Ida vezető építész tervező részére 

„FAZAKAS PÉTER – DÍJ”  

  

Oláh Jánosné, a Mozgássérültek Vas Megyei Egyesületének elnöke részére 

„BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ - DÍJ” 

  

Dr. Tiborcz János rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, Vas Megyei Rendőr-

főkapitányság vezetője részére 

„JURISICS MIKLÓS – DÍJ”  

  

Koltay Árpád, a Kőszegi Sportegyesület Tenisz Szakosztályának vezetője részére 

„LÓRÁNT GYULA – DÍJ”  

  

Vaskeresztesi Német Hagyományőrző Csoport részére 

„VAS MEGYEI ÉRTÉKDÍJ” 

 

elismeréseket a határozati javaslatban foglaltak szerint adományozza, és megbízza elnökét a 

díjak és kitüntető elismerések átadásával. 

 

 

Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő: 2020. október 23. 

 


