
 
 

VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

ELNÖKE 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a KAB-KEF-20-0014 „Vas megyei KEF-ek támogatása” tárgyú támogatásról 
 

A Vas Megyei Önkormányzat 2020. november 26-án támogatási kérelmet nyújtott be 
a megyében működő helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok támogatására. A 

kérelem pozitív elbírálást kapott, így a Vas Megyei Közgyűlés Elnökének 45/2020. 

(XII.11.) számú határozata alapján a támogatói okirat elfogadásra kerül. 
 

A projekt keretében Csepreg és Szombathely városában működő Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórumok munkájához kapcsolódóan a helyi önkormányzati és oktatási 
intézmények, iskolák drogstratégiájának újragondolása, aktualizálásának 
koordinálása valósul meg.  
A beszerzési eljárások és az azokat lezáró szerződések, valamint a pályázathoz köthető 
megállapodások közgyűlési elnök általi jóváhagyása indokolt. Szükséges továbbá, 
hogy a projekt eredményeiről a közgyűlés rendszeresen tájékoztatást kapjon. 
 

Az elnyert támogatás összege: 2.300.000 Ft 
 

Határozati javaslat: 
 

A Vas Megyei Közgyűlés Elnöke a KAB-KEF-20-0014 számú „Vas megyei KEF-ek 

támogatása” tárgyú pályázat keretében köteles a pályázat támogatói okiratának 

megfelelő megvalósításáról gondoskodni, a projekt eredményeiről a közgyűlést 
rendszeresen tájékoztatni, és jogosult a szükséges megállapodásokat megkötni. 
 A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendeletre 
tekintettel a fenti döntést hoztam. Az álláspont kialakítása a Vas Megyei Közgyűlés 
tagjaival folytatott konzultáció útján történt. 
 

Szombathely, 2021. február 18. 

 

Majthényi László sk.  

     

 



 
 

VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

ELNÖKE 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

AOFK_T/92-1/2020. számú 

térségi jelentőségű kerékpárutak tervezésére biztosított támogatásról 
 

A Vas Megyei Önkormányzat a 1726/2020. (X. 30.) Korm. határozat 1. pontja 
értelmében támogatási kérelmet nyújtott be térségi jelentőségű kerékpárutak 
előkészítésére. A támogatás pozitív elbírálást kapott, így a Vas Megyei Közgyűlés 
Elnökének 43/2020. (XII.11.) számú határozata alapján a támogatói okirat elfogadásra 
kerül. 
 

A támogatás értelmében Vas megyében elkészülnek a leginkább hiányzó kerékpáros 
útvonalak engedélyes és kiviteli tervei, valamint az építési engedélyek is megszerzésre 
kerülnek. Ezáltal a 2021-2027 ciklus felhívásaira – melyek előreláthatólag 2021 I. 
félévében megjelennek – az érintett önkormányzatok olyan pályázatokat tudnak 
benyújtani, melyek a valós kivitelezési költségeket tartalmazzák.  

A beszerzési és közbeszerzési eljárások, az azokat lezáró szerződések és a pályázathoz 
köthető megállapodások közgyűlési elnök általi jóváhagyása indokolt. Szükséges 
továbbá, hogy a projekt eredményeiről a közgyűlés rendszeresen tájékoztatást kapjon. 
 

A támogatás összege: 139.000.000 Ft 
 

Határozati javaslat: 
 

A Vas Megyei Közgyűlés Elnöke az AOFK_T/92-1/2020. számú „A térségi jelentőségű 
kerékpárutak tervezése – Vas Megye” tárgyú pályázat keretében köteles a pályázat 
támogatói okiratának megfelelő megvalósításáról gondoskodni, a projekt 

eredményeiről a közgyűlést rendszeresen tájékoztatni, és jogosult a szükséges 

megállapodásokat megkötni. 
 A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendeletre 
tekintettel a fenti döntést hoztam. Az álláspont kialakítása a Vas Megyei Közgyűlés 
tagjaival folytatott konzultáció útján történt. 
 

Szombathely, 2021. február 18. 

 

Majthényi László sk.  

     

 



 
 

VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

ELNÖKE 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a TOP-1.5.1-20-2020-00003 számú „Önkormányzati fejlesztések előkészítése 

 Vas megyében” tárgyú támogatásról 
 

A Vas Megyei Önkormányzat 2020. november 10-én támogatási kérelmet nyújtott be 
a TOP-1.5.1-20 kódszámú, „A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű 
előkészítése” című pályázati felhívásra. A támogatás pozitív elbírálást kapott, így a 
Vas Megyei Közgyűlés Elnökének 37/2020. (XII. 08.) számú határozata alapján a 
támogatási szerződés elfogadásra kerül. 
 

A projekt keretében a Vas Megyei Önkormányzat felülvizsgálja, illetve kidolgozza a 
Vas megyei területfejlesztési koncepciót, illetve a Vas megyei területfejlesztési 
programot. Az elkészült koncepció és program eredményeit figyelembe véve kerül 
kidolgozásra a 2021-27 időszakra vonatkozó integrált területi program.  

A projekt keretében megyei kerékpárforgalmi főhálózati terv, integrált 
településfejlesztési stratégiák készítése és ERFA típusú projektek előkészítési 
munkáinak megkezdése illetve elvégzése tervezett, melyek fizikai megvalósítása a 
2021-2027 közötti időszakban történhet meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program Plusz keretében. A támogatás összege 215.000.000,- Ft.  

 

A beszerzési és közbeszerzési eljárások, az azokat lezáró szerződések és a pályázathoz 
köthető megállapodások közgyűlési elnök általi jóváhagyása indokolt. Szükséges 
továbbá, hogy a projekt eredményeiről a közgyűlés rendszeresen tájékoztatást kapjon. 
 

Határozati javaslat: 
 

A Vas Megyei Közgyűlés Elnöke a TOP-1.5.1-20-2020-00003 számú „Önkormányzati 
fejlesztések előkészítése Vas megyében” tárgyú pályázat keretében köteles a pályázat 
támogatási szerződésnek megfelelő megvalósításáról gondoskodni, a projekt 

eredményeiről a közgyűlést rendszeresen tájékoztatni, és jogosult a szükséges 

megállapodásokat megkötni. 
 A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendeletre 
tekintettel a fenti döntést hoztam. Az álláspont kialakítása a Vas Megyei Közgyűlés 
tagjaival folytatott konzultáció útján történt. 
 

Szombathely, 2021. február 15. 

Majthényi László sk.  

     

 



 
 

VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

ELNÖKE 

 

 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
a HUNG-2021 számú hungarikum pályázatról 

 
A Vas Megyei Önkormányzat évek óta sikerrel pályázik a megyei értékek 
népszerűsítésére a hungarikum pályázaton keresztül. Az idei évben a már elindult 
HUNG-2020 pályázati támogatás mellett 2021. március 1-én benyújthatóvá válik egy 
újabb pályázat HUNG-2021 kódszámon. 
 
Terveink között szerepel egy többfordulós családi vetélkedő lebonyolítása a megyei 
értékek, hungarikumok témakörében, amelyet testvérmegyénkkel Hargita megyével 
karöltve valósítanánk meg. Mindkét fél pályázatot nyújt be a támogatandó 
rendezvény lebonyolítására és a végén a nyertes családok személyesen is 
megismerhetik a másik megye jelentős értékeit. 
 
A pályázat beadása, megyénk értékeinek megismertetése továbbra is kiemelt 
figyelmet érdemel. A pályázat nyertessége esetén a beszerzési eljárások és az azokat 
lezáró szerződések, valamint a pályázathoz köthető megállapodások közgyűlési elnök 
általi jóváhagyása indokolt.  
 
A Vas Megyéért Egyesület szintén kérelmet kíván benyújtani a pályázaton több 
megyei érték rövidfilmes megjelenítése témakörében. A pályázati kiírás értelmében 
előnyt jelenthet a megyei értékek birtokosától támogatói nyilatkozat beszerzése a 
kérelem benyújtása előtt. 
 
Határozati javaslat: 
 
A Vas Megyei Közgyűlés Elnöke  
 

1. a HUNG-2021 számú pályázaton „Családi vetélkedő témakörben” való kérelem 
benyújtásához hozzájárul, a szükséges mértékben kötelezettséget vállal,  

2. a pályázat nyertessége esetén a pályázat támogatói okiratnak megfelelő 
megvalósításáról gondoskodik, a projekt eredményeiről a közgyűlést 
tájékoztatja, és a szükséges megállapodásokat megköti; 

3. a Vas Megyéért Egyesület részére a HUNG-2021 pályázathoz a megyei értékek 
népszerűsítésére támogatói nyilatkozatot ad ki. 
 

 A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendeletre 
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tekintettel a fenti döntést hoztam. Az álláspont kialakítása a Vas Megyei Közgyűlés 
tagjaival folytatott konzultáció útján történt. 
 
Szombathely, 2021. február 22. 
 

Majthényi László sk.  
     

 


