
A VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

2022. június 23-i ülésének határozatai 

 

 

34/2022. (VI. 23.) 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 munkaerő-piaci folyamatok 2021. évi alakulása Vas megyében 

3. Előterjesztés Szombathely Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája valamint a TOP 

PLUSZ Városfejlesztési Programterv véleményezésére 

 

Zárt ülés keretében tárgyalja: 

 

4. Vas Megye Díszpolgára elismerő cím adományozása 

5. Elismerő oklevelek adományozása 

 

 

35/2022. (VI. 23.) számú határozat 

 

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

készített beszámolót elfogadja. 

 

 

36/2022. (VI. 23.) számú határozat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés Vas megye munkaerő-piaci folyamatainak 2021. évi alakulásáról 

szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  

 

Felelős:  a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

37/2022. (VI. 23.) számú határozat 

 

1. A Vas Megyei Közgyűlés a Szombathely Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája 

2021-2027 c. dokumentumot megismerte és az abban foglaltakkal egyetért, tekintettel 

arra, hogy a dokumentum a megyei önkormányzat területfejlesztési koncepciójához, 

programjához, valamint a Vas Megyei Integrált Területi Programhoz illeszkedik. A 

dokumentumot az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 
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2. A Vas Megyei Közgyűlés a Szombathely TOP Plusz Városfejlesztési Programterv c. 

dokumentumot megismerte, és tartalmát illetően az alábbi észrevételt teszi: 

 

Amennyiben a jövőben a TOP Plusz Operatív Program keretében további források 

bevonására nyílik lehetőség, úgy javasolja, hogy Szombathely Megyei Jogú Város 

Önkormányzata vizsgálja meg a turisztikai tématerület megjelenítését a tervezett 

projektek vonatkozásában, tekintettel arra, hogy ezen tématerületre vonatkozóan egyéb 

programokból nem várhatóak elérhető források, illetve arra, hogy az FVS 2.3.5 pontja 

az OFTK-ra történő hivatkozás alapján a turizmust is kitörési pontként határozza meg a 

város számára.  

 

3. A Vas Megyei Közgyűlés a Szombathely TOP Plusz Városfejlesztési Programterv c. 

dokumentumot elfogadásra javasolja, tekintettel arra, hogy a dokumentum a megyei 

önkormányzat területfejlesztési koncepciójához, programjához, valamint a Vas Megyei 

Integrált Területi Programhoz illeszkedik.  

 

Felelős:  a közgyűlés elnöke 

Határidő: azonnal 

 

  

   

 


