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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 

25/2013. (VIII. 29.)   Önkormányzati rendelet      3. 

    Az ebek tartásáról és tartós megjelöléséről  

    szóló 29/2000. (III. 31.) önkormányzati rendelet   

    módosításáról.       

  

26/2012. (VIII. 29.) Önkormányzati rendelet      3. 

    Az állatok tartásáról szóló 27/1999.  

    (XII. 16.) önkormányzati rendelet  

    módosításáról. 

 

27/2012. (VIII. 29.) Önkormányzati rendelet      4. 

    A szociális igazgatásról és az egyes szociális  

    ellátási formák szabályairól szóló 22/2003. (IV. 30.)  

    önkormányzati rendelet módosításáról. 

  

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK: 

 

175/2013. (VIII. 29.)             Befogott kutyák elhelyezése Szentgotthárdon.  5. 

 

176/2013. (VIII. 29.)  Tájékoztató az Önkormányzat 2013. évi    5. 

    költségvetésének I. félévi teljesítéséről. 

 

177/2013. (VIII. 29.)  Szentgotthárd Város Ifjúságpolitikai  koncepciójának  5. 

    és Cselekvési tervének  felülvizsgálata.   

  

178/2013. (VIII. 29.)  Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége   5. 

    Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

           Tanácsában végzett munkáról. 

 

179/2013. (VIII.29.)  Szentgotthárd  és városrészek sportja, a    5. 

    Sportkoncepció felülvizsgálata. 

 

180/2013. (VIII. 29.)  Felügyeleti ellenőrzés [Családsegítő és    5. 

    Gyermekjóléti Szolgálat]. 
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181/2013. (VIII. 29.)  Adósságkezelési keret megállapodás.   6. 

 

182/2013. (VIII. 29.)  Rendelőintézet Szentgotthárd kérelme.   6. 

 

183/2013. (VIII. 29.)  A Rendelőintézet Szentgotthárd kérelme    6. 

    ultrahang gép beszerzése. 

 

184/2013. (VIII. 29.)  Települési értéktár létrehozásának lehetősége.  7. 

 

185/2013. (VIII. 29.)  Települési Esélyegyenlőségi program    7. 

    (HEP) elfogadása.     

 

186/2013. (VIII. 29.)  Beszámoló az idegenforgalmi intézkedési terv   7.

    megvalósításáról.   

 

187/2013. (VIII. 29.)  Pannon Kapu Kulturális Egyesület kérelme.   8. 

  

188/2013. (VIII. 29.)  Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat    8. 

    jogutód nélküli végelszámolással  

    történő megszüntetése.     

 

189/2013. (VIII. 29.)  Gotthard Therm Kft kérelme.     8. 

 
190/2013. (VIII. 29.)  Telekhatár rendezés.      8. 

 

191/2013. (VIII. 29.)  Területvásárlási kérelem (Fábián Gábor).   8. 

   

192/2013. (VIII. 29.)  Szentgotthárd-Máriaújfalu városrészen    9. 

    szennyvízcsatorna hálózat kiépítése  

    (KEOP-1.2.0/09-11) pályázathoz szükséges  

    saját forrás biztosítása.    
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

25/2013.(VIII.29.) önkormányzati 

rendelete 

az ebek tartásáról és tartós megjelöléséről 

szóló 

29/2000. (III. 31.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az állatok védelméről 

és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvény 49. § (6) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

1. § Az ebek tartásáról és tartós 

megjelöléséről szóló 29/2000. (III. 31.) 

önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 5/A. § (3) 

bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„(3) A döntés előkészítésében és 

végrehajtásában a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal 

munkaköri leírásában erre 

felhatalmazott ügyintézője működik 

közre.” 

 

2. § A Rendelet 

a) 7. § (2) bekezdésében a 

„polgármesteri hivatal” szövegrész 

helyébe a „Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal” 

b) 7. § (3) bekezdésében a 

„Polgármesteri Hivatalnál” 

szövegrész helyébe a „Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatalnál” 

szöveg lép. 

 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 

napon lép hatályba. 

Kihirdetés napja: 2013.augusztus 29. 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

26/2013. (VIII.29.) önkormányzati 

rendelete 

az állatok tartásáról szóló 27/1999. (XII. 

16.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotói hatáskörében, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § Az állatok tartásáról szóló 27/1999. 

(XII. 16.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 6. § (14) 

bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„(14) Az állati hulladékok 

ártalmatlanítása 

a) a nem emberi fogyasztásra szánt 

állati melléktermékekre és a 

belőlük származó termékekre 

vonatkozó egészségügyi szabályok 

megállapításáról és az 

1774/2002/EK rendelet hatályon 

kívül helyezéséről (állati 

melléktermékekre vonatkozó 

rendelet) szóló, 2009. október 21-i 

1069/2009/EK európai parlamenti 

és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 

EK rendelet), 

b) az EK rendelet végrehajtásáról, 

valamint a 97/78/EK tanácsi 

irányelvnek az egyes minták és 

tételek határon történő állat-

egészségügyi ellenőrzése alóli, az 

irányelv szerinti mentesítése 

tekintetében történő végrehajtásáról 

szóló, 2011. február 25-i 

142/2011/EU bizottsági rendelet és 

c) a nem emberi fogyasztásra szánt 

állati eredetű melléktermékekre 

vonatkozó állategészségügyi 

szabályok megállapításáról szóló 

45/2012. (V. 8.) VM rendelet 
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előírásai szerint történhet.” 

 

2. § A Rendelet 11/B. § (3) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A döntés előkészítésében és 

végrehajtásában a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal 

munkaköri leírásában erre 

felhatalmazott ügyintézője működik 

közre.” 

 

3. § A Rendelet 6. § (5) bekezdésében az 

„a 9/2008. 02. 22. ÖTM rendelet” 

szövegrész helyébe a „az Országos 

Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. 

(IX. 6.) BM rendelet” szöveg lép. 

 

4. § Hatályát veszti a Rendelet 1. § (5) 

bekezdésének e) pontja és a Rendelet 

11/B. § (4) bekezdése. 

 

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 

napon lép hatályba. 

 

Kihirdetés napja: 2013.augusztus 29. 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

27/2013. (VIII.29.) önkormányzati 

rendelete 

a szociális igazgatásról és az egyes 

szociális ellátási formák szabályairól szóló 

22/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 55/C. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a 

szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. 

§-ban meghatározott feladatkörében 

eljárva, a következőket rendeli el: 

 

1. § Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a szociális 

igazgatásról és egyes szociális ellátási 

formák szabályairól szóló 22/2003. (IV. 

30.) önkormányzati rendelete 12/A. §-a 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„12/A. § (1) Az önkormányzat lakhatást 

segítő adósságkezelési 

szolgáltatásban (a továbbiakban: 

adósságkezelési szolgáltatás) részesíti 

az Szt-ben meghatározott 

feltételekkel azt a családot vagy 

személyt, 

a) akinek a (3) bekezdésben 

meghatározott adósságok 

maximális összege nem haladja 

meg a 800.000,- Ft-ot és 

b) akinek a háztartásában az egy 

főre jutó nettó jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 

a 250 %-át. 

(2) A településen elismert 

lakásnagyság megegyezik az Szt-

ben a lakásfenntartási támogatásnál 

elismert lakásnagysággal, 

minőségre való tekintet nélkül. 

(3) Az (1) bekezdés alkalmazása 

során adósságnak minősülnek 

a) a lakhatási költségek körébe 

tartozó távhőszolgáltatási 

díjtartozás, víz- és 

csatornahasználati díjtartozás, 

szemétszállítási díjhátralék, 

b) a társasházi lakások esetén 

fizetendő közösköltség-hátralék, 

c) a lakbérhátralék. 

(4) Méltányosságból, amennyiben a 

kezelendő adósságok együttes 

összege, vagy a háztartásban az egy 

főre jutó jövedelem legfeljebb 3 %-

kal meghaladja az (1) bekezdésben 

meghatározott mértéket és az 

adósságkezelési szolgáltatásra való 

egyéb jogosultsági feltételek 

fennállnak, adósságkezelési 

támogatás állapítható meg 

a) a 3 vagy több gyermeket nevelő 

kérelmező, 

b) a gyermekét vagy gyermekeit 

egyedül nevelő szülő, 
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c) a munkanélküli személy, 

d) a rokkant vagy súlyosan 

fogyatékos személy, 

e) azon személy, akinek az 

átmeneti vagy tartós nevelése 

nagykorúvá válása miatt a 

kérelem benyújtását megelőző tíz 

évben szűnt meg, 

f) a 70 éven felüli egyedül élő 

személy 

részére.” 

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 

napon lép hatályba. 

Kihirdetés napja: 2013. augusztus 29. 

 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

HATÁROZATOK: 

 

175/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

képviselő-testülete a „Befogott kutyák 

elhelyezése Szentgotthárdon” tárgyú 

tájékoztatót megismerte, az abban 

foglaltakat elfogadja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:    Fekete Tamás városüzemeltetési 

vezető 

 

 

176/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Önkormányzat 

2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló 

beszámolót az előterjesztés és 

mellékleteiben foglaltak szerint 

megismerte. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

 

177/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 

Ifjúságpolitikai koncepciójának és 

Cselekvési tervének megvalósulásáról 

szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 
 

 

178/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 

és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás / 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanácsában folytatott 

tevékenységről szóló tájékoztatót 

megismerte. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:   Huszár Gábor polgármester / 

         elnök 

                    dr. Gábor László, Önk. és 

          Térségi Erőforrások v. 

 

 

179/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a „Szentgotthárd Város 

Sportkoncepciója 2013.” című tervezetet 

megismerte , a végleges formáját a 

szeptemberi testületi ülésen tárgyalja meg. 

 

Határidő:  2013. szeptemberi testületi ülés 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 
 

 

180/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal Képviselő-testülete a Családsegítő 
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és Gyermekjóléti Szolgálat „Felügyeleti 

ellenőrzése” elnevezésű belső ellenőrzési 

jelentést megismerte, az abban leírtakat 

elfogadja. 

 

 

Határidő:  a közlésre azonnal 

                        a Jelentés Javaslat részében 

 írt Intézkedési terv 

 elkészítésére a közléstől      

                        számított 30 nap 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs 

 Zsolt jegyző 

                        az Intézkedési terv 

elkészítéséért: Sohárné Domiter Edit 

 

 

181/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat, a Szentgotthárdi 

Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. és 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

között megkötendő adósságkezelési 

keretmegállapodás mellékelt szövegét 

elfogadja, aláírására Huszár Gábor 

polgármestert felhatalmazza. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

182/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Rendelőintézet 

Szentgotthárd 

betegforgalom irányító rendszer 

beszerzésére vonatkozó kérelmét az 

intézmény 2014. évi 

költségvetésében biztosítja, ehhez 

előzetesen elő kell készíteni a vonatkozó 

beszerzési eljárást, továbbá bevételteremtő 

forrásokat kell felkutatni hozzá. 

 

Határidő: 2014. évi költségvetés tervezés 

Felelős : Huszár Gábor polgármester 

              Somorjainé D. Zsuzsanna   

    pénzügyi vezető 

              Dr. Csiszár Judit intézetvezető 

 

 

183/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Rendelőintézet 

Szentgotthárd kérelmét támogatja és 

engedélyezi, hogy az intézmény egy 

új, garanciális ultrahang készüléket 

szerezzen be  lízingszerződéses 

konstrukcióban azzal, hogy 

-          a szükséges beszerzési eljárást 

köteles lefolytatni 

- a beszerzendő ultrahang 

készülék havi lízingdíját 

2013. évben a Rendelőintézet 

költségvetéséből 

finanszírozza,  

- a 2013-at követő években 

pedig plusz forrásként 

tervezni kell az intézmény 

költségvetésében.  

Felkéri a Pénzügyi vezetőt és a 

Rendelőintézet vezetőjét, hogy az 

ultrahang készülék lízingdíjának 

fennmaradó részét az adott év 

költségvetés tervezéskor az 

intézmény költségvetésébe tervezze. 

Határidő:  azonnal, illetve a 2014-

2015. évi költségvetés tervezés 

Felelős   : Dr. Csiszár Judit  

intézetvezető 

               Huszár Gábor 

polgármester 

               Somorjainé D. Zsuzsanna 

pénzügyi vezető 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete kéri a 

szentgotthárdi kistérség települései 

önkormányzatait, hogy a 

Rendelőintézet Szentgotthárd által a 

kistérség betegeit is kiszolgáló új 

ultrahang készülék beszerzésének 

költségeihez - a 2014-2015. évi 
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költségvetésük terhére - 

lakosságszám arányosan járuljanak 

hozzá.  

Határidő: 2014. február  

          Felelős:    Huszár Gábor  

     polgármester 

                          Somorjainé D. Zsuzsanna, 

     Pénzügyi vezető 

                          térség polgármesterei 
 

184/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1) Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

- a magyar nemzeti értékekről és a 

hungarikumokról szóló 2012. évi 

XXX. törvény 3. § (1) bek.-ben 

kapott felhatalmazás alapján, 

tekintettel a magyar nemzeti 

értékek és hungarikumok 

gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 

16.) Korm. rendelet 2. § (1) bek-re 

- települési értéktárat hoz létre. 

 Határidő:  azonnal 

 Felelős  :  Huszár Gábor  

 polgármester 

  

2) Szentgotthárd  Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

- a magyar nemzeti értékekről és a 

hungarikumokról szóló 2012. évi 

XXX. törvény 3. § (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás  

 alapján - létrehozza a 

 Szentgotthárd Települési 

 Értéktár Bizottságot és tagjainak 

 az  alábbi személyeket 

 javasolja: 

 A Bizottság elnöke: Molnár Piroska 

 A bizottság tagjai: dr. Frank Róza 

 és Csuk Ferenc 

 A Képviselő-testülete felkéri az 

 Elnököt és az Önk. és Térségi 

 Erőforrások vezetőt a  helyi 

 értéktár bizottság működési 

 szabályzatának kidolgozására. 

 Határidő:  azonnal 

 Felelős   : Huszár Gábor 

                dr. Gábor László, Önk. és 

 Térségi Erőforrások v. 

 

3) Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

tisztelettel felkéri az Értéktár 

Bizottságot, továbbá a helyi 

nemzetiségi önkormányzatokat, 

tegyenek javaslatot arra 

vonatkozólag, hogy mi kerüljön 

felvételre a helyi értéktárba. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős:   Huszár Gábor 

 polgármester 
 

 

185/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az egyenlő 

bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény 31. §-a előírásainak megfelelően 

elkészített, Szentgotthárd város 2013-2018. 

évekre vonatkozó Esélyegyenlőségi 

Programját (HEP) és annak Intézkedési 

Tervét elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

 

186/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az idegenforgalmi 

intézkedési terv megvalósításáról szóló 

beszámolót elfogadja. A Képviselő-testület 

megköszöni azon személyek ill. 

szervezetek eddigi munkáját, akik az 

idegenforgalom területén tevékenykednek. 

Megállapítja, hogy Szentgotthárd Városa - 

a nagyságához, ill. lehetőségeihez képest - 

jelentős mértékű programmal szolgál az 

idelátogatók részére. 

 

Határidő: azonnal 
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Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Dr. Simon Margit TDM elnök 

                Kiss Éva, PKKE elnök 

                dr. Gábor László, Önk. és     

     Térségi Erőforrások v. 

 

187/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesület vasútmodell kiállítás 

megrendezése során felmerülő 

üzemanyagköltségek támogatására 

irányuló kérelmét 50.000,- forinttal 

támogatja a Civil Alap terhére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Somorjainé D. Zsuzsanna  

   pénzügyi vezető 

   Szép Renáta titkársági ügyintéző  
 

188/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Önkormányzati 

Közszolgáltató Vállalat végelszámolása 

alatt soron kívüli hozzávetőlegesen 23.500 

ezer forint kifizetéseinek fedezetére 19 

millió forintot a 1613/2012. XII.18.) 

Kormányhatározatban meghatározott 

támogatás - szociális bérlakás építés - 

terhére, 4.500 ezer forintot az ár- és 

belvízvédelmi kerete terhére biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Dr Dancsecs Zsolt jegyző 

   Somorjainé D. Zsuzsanna    

    pénzügyi vezető  

 

 

 

189/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Gotthárd Therm Kft 

részére további készfizető kezességet 

vállal, a csatolt Óvadéki Megállapodás 

záradékát aláírja, az ONK-0084/2007/KEZ 

jelzőszámon létrejött Készfizető 

kezességvállalási szerződést módosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

190/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

hozzájárul az 2. számú mellékletként 

csatolt telekmegosztáshoz és felhatalmazza 

Szentgotthárd város polgármesterét a 3. 

számú mellékletként csatolt szerződés 

aláírására. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős   : Fekete Tamás városüzemeltetési 

        vezető 
 

 

191/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Önkormányzat 

kizárólagos tulajdonát képező, 

szentgotthárdi 2428 hrsz-ú, 6028 m
2
 

alapterületű, kivett beépítetlen terület 

megnevezésű ingatlant z Önkormányzat 

vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) 

önkormányzati rendelet 15. §. (2) 

bekezdés szerint a helyben szokásos 

módon meghirdeti eladásra: 

 

Az eladási ár: nettó 4 000 000  - Ft.  

Pályázatok beérkezési határideje: 2013. 

szeptember 13. A pályázatokat konkrét 

összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el. 

A vételi szándék bizonyítására 10 %, azaz 

400 000 .- Ft  bánatpénz fizetendő.  

A pályázatok elbírálásának határideje a 

2013. szeptemberi testületi ülés. 

Értékesítés feltétele, hogy az ingatlanon 

lévő Gotthárd Therm Kft. által kihelyezett 

reklámtábla meglétét és láthatóságát 
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(megfelelő rálátási szögét) az új 

tulajdonosnak is biztosítani kell!  

A pályázat további feltételeit az 

Előterjesztés 4. sz. melléklete 

tartalmazza. 

 

Határidő : a közlésre azonnal,  

Felelős    : Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 

192/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 111/2013. számú 

képviselő-testületi határozatát hatályon 

kívül helyezi, ezzel párhuzamosan a 

Máriaújfalu Városrész csatornázása 

érdekében benyújtott „Szennyvízelvezetés 

és tisztítás konstrukció” (KEOP-1.2.0/09-

11) című pályázat önkormányzati 

projektrészének megvalósításához 

összesen 56.903.712,- forintot biztosít az 

Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 

terhére, azzal, hogy ebből 56.403.712,-Ft a 

pályázat önrésze , a fennmaradó 500 000,- 

Ft a vonatkozó víziközmű vagyon 

értékelésének pályázatból nem 

finanszírozható költéségét fedezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester  

               Somorjainé D. Zsuzsanna    

     pénzügyi vezető 

 

 

 


