
Polgármesteri beszámoló a Vas Megyei Területfejlesztési Tanácsban végzett munkáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az 1996. évi XXI. sz. törvény előírásai alapján az alábbiakban számolok be a Vas Megyei 
Területfejlesztési Tanácsnál kistérségi képviselő, és alelnökként végzett tevékenységemről.

Vas  Megyei Területfejlesztési Tanács

            -    a Tanács tagjainak száma: 8 fő
-    a Tanács állandó meghívottjainak száma: 31 fő
• a hozott határozatok száma: 10
            - ebből a  pályázatokkal kapcsolatos döntések száma: 3

 - egyéb: 7

I.  A Tanács tevékenységének összefoglalása és értékelése:

Az üléseken belül tárgyalt témák megoszlása:

• Pályázatokkal kapcsolatos kérelmek elbírálása. 
• Az „M9 Nyugat” Térségi Fejlesztési Tanács megalapítási szándéka.
• A regionális pályázatok kistérségi rangsorolási lehetősége.
• A Vas Megyei Területfejlesztési Tanács 2009. évi munkatervének elfogadása.
• A 2009. évi pénzügyi terv elfogadása.
• 2008. évi mérlegbeszámoló elfogadása.
• 2009. évi elemi költségvetés elfogadása.  
• A Vas Megyei Területfejlesztési Tanács és a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 

kapcsolatának értékelése.

A saját tevékenység értékelése   

• A Vas Megyei Területfejlesztési Tanács ülésein részt vettem.
• Az üléseken a következő témakörökben nyilvánítottam véleményt

- felszólaltam annak érdekében, hogy a Vas Megyei Területfejlesztési Tanács továbbra 
is  hangsúlyosan  képviseltesse  magát  a  „8-as  főút”  Térségi  Fejlesztési  Tanács 
munkájában,  akár közös titkársági szinten is.  Az együttműködés lényege,  hogy a két 
testület működése mindenekelőtt a Vas megyei fejlesztéseket szolgálja.

- a Vas Megyei Területfejlesztési Tanács alelnökeként több alkalommal képviseltem a 
területfejlesztési  tanács  elnökét  a  Nyugat-dunántúli  Regionális  Fejlesztési  Tanács 
ülésein. 



- a Vas Megyei Területfejlesztési Tanács elnökének felhatalmazásával a „8-as főút” 
Térségi Fejlesztési  Tanácsban is én képviselem a Vas Megyei  Területfejlesztési 
Tanácsot.

- támogattam a Vas Megyei Területfejlesztési Tanács elképzeléseit, miszerint alapító 
tagként  vegyen  részt  az  „M9  Nyugat”  Térségi  Fejlesztési  Tanács  jövőbeli 
megalakulásában. 

- kifejtettem azon véleményemet, hogy a tervezett M86-os út vonalvezetése legyen 
mértékadó a jövőbeni tervezéseknél a Zala megyei elképzelésekkel szemben.

A megyei, a regionális, és 8-as főút fejlesztési tanácsban végzett munkám, és a munkám során 
tett javaslataim mindhárom tanács határozataiban megfogalmazásra kerültek.

2


