
Vas Megyei Közgyűlés 

2021. június 25-i ülésének határozatai 

 

 

1/2021. (VI.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. Tájékoztató a munkaerő-piaci folyamatok 2020. évi alakulásáról Vas megyében 

3. Tájékoztató a megyei felsőoktatás helyzetéről 

4. Előterjesztés a „Vas Megye Területfejlesztési Programja 2021-2030” című 

dokumentum jóváhagyására 

5. Előterjesztés „Vas Megye Kerékpárforgalmi Főhálózati Terve” című dokumentum 

jóváhagyására 

6. Előterjesztés az MLSZ bérleti szerződésének megszüntetésére 

 

Zárt ülés keretében tárgyalja: 

 

7. A Vas Megye Díszpolgára elismerő cím adományozása  

8. A közgyűlés elnökének teljesítményértékelése 

 

 

2/2021. (VI. 25.) számú határozat 

 

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

készített beszámolót elfogadja. 

 

 

3/2021. (VI. 25.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés „A munkaerő-piaci folyamatok 2020. évi alakulása Vas megyében” 

tárgyú tájékoztatót köszönettel tudomásul veszi.  

 

Felelős:  közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

4/2021. (VI. 25.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a megyei felsőoktatás helyzetéről szóló tájékoztatót köszönettel 

tudomásul veszi.  
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Felelős:  közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

        

5/2021. (VI. 25.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megye Területfejlesztési Programja dokumentum 4.3. 

intézkedés Megújuló energiaforrások kiaknázása pontjának kiegészítését fogadja el a 

következő mondattal: "A biomassza, a napenergia és a szélenergia alapú energetikai 

projekteknek, a környezetvédelmi és tájvédelmi szempontok figyelembevételével, az 

energiatermelés szempontjából további jelentős foglalkoztatási hatása is lehet a vidéki 

térségekben.” 

 

Felelős:  közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

6/2021. (VI. 25.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megye Területfejlesztési Programja dokumentum 5.3. 

intézkedés Közösségi közlekedés infrastrukturális és szervezeti hátterének fejlesztése pontja 

kiegészítését fogadja el a „határon átívelő együttműködés keretében is” szövegrésszel az 

alábbiak szerint: 

"Közlekedési szövetségek létrehozása és kapcsolódó fejlesztések (integrált jegy-rendszer és 

utastájékoztatás, egységes térségi fejlesztési tervek, forgalomszervezés, igényvezérelt 

közlekedési megoldások, mobilitási csomagok a Mobiliti as a Service (MaaS) koncepció 

alapján, utazássegítő applikációk, motivációs kampányok, a fenntarthatósági szempontokra 

fókuszáló szemléletformálási akciók, stb), határon átívelő együttműködés keretében is." 

 

Felelős:  közgyűlés elnöke 

Határidő:   azonnal 

 

 

 

7/2021. (VI. 25.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a „Vas Megye Területfejlesztési Programja 2021-2030” című 

dokumentumot a mellékletnek megfelelően elfogadja.  

 

Felelős:  közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 
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8/2021. (VI. 25.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés „Vas Megye Kerékpárforgalmi Főhálózati Terve” című 

dokumentumot a mellékletnek megfelelően elfogadja.  

 

Felelős:           közgyűlés elnöke 

Határidő:       azonnal  

 

 

9/2021. (VI. 25.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés  

1. a Magyar Labdarúgó Szövetség Vas Megyei Igazgatóságával kötendő helyiségbérleti 

szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését az előterjesztés mellékletének 

megfelelően jóváhagyja és  

2. felhatalmazza elnökét annak aláírására. 

 

Felelős:     közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

 


