
A Vas Megyei Közgyűlés  

2021. szeptember 24-i ülésének határozatai 

 

 

12/2021. (IX. 24.) 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 2021. évi költségvetési előirányzatainak 1. 

számú módosítására 

3. Tájékoztató mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási 

vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében történő árverések helyzetéről 

4. Tájékoztató a Vas Megyei Turizmus Szövetség tevékenységéről 

5. Előterjesztés a „HINGE” elnevezésű projekt partnerségi megállapodásának aláírásáról 

és önerejének biztosításáról 

6. Előterjesztés Vas Megye Előzetes Integrált Területi Programjának elfogadására 

7. Előterjesztés közösségi célú alapítványok támogatására 

8. Előterjesztés a „CseppetSem!” Program támogatásáról 

 

Zárt ülés keretében tárgyalja: 

 

9. A Vas Megyei Közgyűlés által 2021. október 23-a alkalmából adományozandó 

kitüntetések, elismerések  

10. Elismerő oklevelek adományozása 

 

 

13/2021. (IX. 24.) számú határozat 

 

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

készített beszámolót elfogadja. 

 

 

14/2021. (IX. 24.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, 

felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében történő árverések 

helyzetéről szóló tájékoztatót köszönettel tudomásul veszi.  

 

Felelős:  közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 
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15/2021. (IX. 24.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Turizmus Szövetség tevékenységéről szóló 

tájékoztatót köszönettel tudomásul veszi.  

 

Felelős:  közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

16/2021. (IX. 24.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés  

 

1. felhatalmazza a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal vezetőjét, hogy aláírja partnerségi 

megállapodást az „Európai Klíma Kezdeményezés” (EUKI) által támogatott „HINGE” 

elnevezésű projekt vonatkozásában, 

2. a maximum 15.000,00 Euro összegű önerőt a 2021. évi költségvetésében biztosítja, 

3. felhatalmazza a hivatal vezetőjét, hogy a projekt végleges költségvetéséhez igazítsa az 

önerő összegét.  

 

Felelős:  megyei jegyző  

Határidő:  folyamatos 

 

 

17/2021. (IX. 24.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megye Előzetes Integrált Területi Programja c. dokumentumot 

az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.  

 

Felelős:  a közgyűlés elnöke  

Határidő:  azonnal 

 

18/2021. (IX. 24.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés 

1.  az elnöki keret terhére  a Rönöki Árpádházi Szent Imre Herceg Templom Alapítvány 

részére  az alapítvány szervezésében ez év novemberében megrendezésre kerülő Vas 

megyei Mária úti zarándoklat lebonyolításához 100.000,- Ft, a sárvári székhelyű 

Mazsorett Alapítvány részére új fellépő ruhák beszerzésére 100.000,- Ft támogatást 

biztosít.   

2. Felkéri elnökét a támogatási szerződések aláírására.  

 

Felelős:  közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 
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19/2021. (IX. 24.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése  

 

1. támogatja a Biotrans Környezetirányítási és Hulladékgazdálkodási Korlátolt 

Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Biotrans Kft.) „CseppetSem!” Program 

keretében megvalósuló lakossági használt sütőolaj-begyűjtési programot, továbbá 

támogatja a Biotrans Kft. és Vas megye települési önkormányzatai közötti 

együttműködések megkötését.  

 

2. felkéri elnökét, hogy jelen határozatot és a határozat mellékletét képező, a Biotrans Kft. 

által az önkormányzatok részére készített „CseppetSem! Progam” részletes 

programismertetőjét küldje meg azon Vas megyei települési önkormányzatok számára, 

akik még nem csatlakoztak a programhoz.  

 

3. felkéri elnökét, hogy a határozatban foglaltakról a Biotrans Kft. vezetőjét értesítse.  

 

Felelős:  a közgyűlés elnöke  

Határidő:  azonnal  

 

 

 

 

 

 


