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5/2022. (II. 11.) 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. Előterjesztés a Vas Megyei Önkormányzat 2023-2025. évekre vonatkozó középtávú 

tervéhez 

4. A Vas Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetése 

5. Tájékoztató a Vas Megyei Önkormányzat 2021. évi nemzetközi tevékenységéről, a 

2022. évi tervezett programokról 

6. Előterjesztés a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa, 

valamint a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése között 2022. évre szóló 

megállapodásról 

7. A Vas Megyei Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési terve 

8. Közösségi célú alapítványok támogatása 

9. Előterjesztés az „Interreg Central Europe Program” támogatására előkészített, várhatóan 

„Impact-led Entrepreneurship (IMPACT-LED)” elnevezésű projekt pályázatának 

benyújtásáról és önerejének biztosításáról 

10. Előterjesztés az „Interreg Central Europe Program” támogatására előkészített, várhatóan 

„ReBuilt” elnevezésű projekt pályázatának benyújtásáról és önerejének biztosításáról 

11. Előterjesztés az „Interreg Central Europe Program” támogatására előkészített, várhatóan 

„SlowNaTour” elnevezésű projekt pályázatának benyújtásáról és önerejének 

biztosításáról 

Zárt ülés keretében tárgyalja: 

12. A közgyűlés elnökének 2022. évi szabadságolási terve 

13. A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 2022. március 15-e alkalmából 

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

készített beszámolót elfogadja. 
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- A közgyűlés az önkormányzat középtávú tervével kapcsolatban megállapítja, hogy a 

2023-2025. 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 2023. 2024. 2025 

. 

Várható saját 

bevételek e Ft: 

5.501 5.501 5.501 

 

- 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 megyei közgyűlés elnöke 

Határidő:   folyamatos 
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A Vas Megyei Közgyűlés: 

 

1. elfogadja a Vas Megyei Önkormányzat és a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. 

évi nemzetközi kapcsolatairól szóló beszámolót, 

2. az írásbeli előterjesztéssel egyezően jóváhagyja a 2022. évi nemzetközi tervet. 

 

Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő: azonnal 
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A Vas Megyei Közgyűlés 

 

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

Önkormányzat Közgyűlése között a 2022. évre szóló megállapodást - a melléklettel 

megegyezően - jóváhagyja, 

2. a munkaprogram feladatainak végrehajtására az önkormányzat 2022. 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 
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A Vas Megyei Közgyűlés jóváhagyja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Vas Megyei 

Önkormányzat és Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évre vonatkozó Közbeszerzési 

Tervét. 

  

Felelős:  a közgyűlés elnöke 

Határidő:  folyamatosan 2022. december 31. napjáig  
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A Vas Megyei Közgyűlés 

1.  az elnöki keret terhére a nyőgéri székhelyű dr. Lenarsich Imre Helytörténeti és 

Gyűjteményi Alapítvány részére  az alapítvány névadójának fotóiból 2022. május 17-

én Szombathelyen tartandó vándorkiállítás megrendezéséhez 100.000,- Ft támogatást 

biztosít.   

2. Felkéri elnökét a támogatási szerződés aláírására.  

 

Felelős:  közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 
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A Vas Megyei Közgyűlés  

 

1. felhatalmazza, hogy a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal vezetőjét, hogy benyújtsa az 

Interreg Central Europe Program támogatási keretére az előkészített pályázatot,  

2. a maximum 10.000 euró összegű önerőt a 2023. évi költségvetésében biztosítja, 

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

önerő összegét.  

 

Felelős:  megyei jegyző  

Határidő:  folyamatos 
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A Vas Megyei Közgyűlés  

 

1. felhatalmazza, hogy a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal vezetőjét, hogy benyújtsa az 

Interreg Central Europe Program támogatási keretére az előkészített pályázatot,  

2. a maximum 10.000 euró összegű önerőt a 2023. évi költségvetésében biztosítja, 

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

önerő összegét.  

 

Felelős:  megyei jegyző  

Határidő:  folyamatos 
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A Vas Megyei Közgyűlés  

 

1. felhatalmazza, hogy a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal vezetőjét, hogy benyújtsa 

az Interreg Central Europe Program támogatási keretére az előkészített pályázatot,  

2. a maximum 10.000 euró összegű önerőt a 2023. évi költségvetésében biztosítja, 

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

önerő összegét.  

 

Felelős:  megyei jegyző  

Határidő:  folyamatos 

 


