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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal   
Szentgotthárd 
416-31/2016. szám 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 28 –
án 18:58 órakor megtartott közmeghallgatásról. 

Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  
 
Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 
    Labritz Béla alpolgármester, 
    Kovács Márta Mária, 
 Dömötör Sándor, 
 Dr. Sütő Ferenc,  
 Dr. Haragh László, 
 Virányi Balázs, 
 Lábodi Gábor, 
 Szalainé Kiss Edina képviselők,  
 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
    Dr. Gábor László irodavezető,  

Dr. Krajczár Róbert irodavezető, 
Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,  
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető, 

 
 Ercsi Nóra jkv. vezető, 
 
Meghívott vendégek:   Treiber Mária a sajtó képviselője, 
 
Huszár Gábor polgármester, a közmeghallgatást megnyitja.  
 
Kovács Tibor: végighallgattam az elhangzottakat. Meglepődve tapasztalom a Városi TV és 
az önkormányzat közti ellentétet, és eszembe jutott, hogy én még máshol olyat nem láttam, 
csak itt, hogy a Városi TV lead egy adást és közli, hogy ehhez Szentgotthárd Város 
Önkormányzata nem járult hozzá. 
Én úgy tudtam eddig, hogy a médiában leadott anyagok végén a támogatókat jelölik meg, 
ezek alapján ugyanúgy be lehetne mondani, hogy Nyíregyháza se támogatta, meg New York 
se támogatta. Úgy gondolom, hogy jogilag illő lenne eljárni, és letárgyalni, hiszen 
tulajdonképpen ellenpropaganda folyik. 
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Huszár Gábor: igazából magántelevízióról van szó. 
 
Kovács Tibor: többet erről nem is szeretnék szólni. 
Dömötör képviselő úr az előző testületi ülés végén megszólított, hogy én valamikor valamit 
felvetettem szennyvíz ügyben. Olyan válasz hangzott el, hogy a probléma már megoldódott. 
Ezért jöttem el, hogy tisztázzam. Kaptam egy levelet a VasiVíztől, hogy a beruházás 74 millió 
Ft-ba kerül. Kaptam egy olyan levelet is, miszerint az önkormányzat megrendelte, december 
31-re készen lesz. Ezekből arra gondoltam, hogy megvalósítják, elmentem a helyszínekre, 
kerestem, de nem találtam ilyen megoldást. A bűz kivezető cső, továbbra is ott van az utca 
sarkán. Kérdeztem ezek alapján, mit rendelt meg az önkormányzat.  
Szeretném ha itt kapnék erre választ! 
 
Huszár Gábor: mi az igazság? 
 
Fekete Tamás: örömmel mondhatom, hogy a megoldás közel van, ténylegesen megrendeltük.  
Az illetékes részleggel megvizgsáltattam az alternatívákat, annak érdekében, hogy a bűzhatás 
az Arany János utcánál megszűnjön. A 74 millió Ft-os beruházás új vezeték kiépítését 
tartalmazná, természetesen ennél jóval költséghatékonyabb megoldást kerestünk.  
Cél a bűzhatás megszüntetése, a szaktervező elvégezte a vizsgálatot, amellett döntöttek, hogy 
3 helyen vegyszeradagolással fogják megszüntetni a szaghatást.  
A munka folyamatban van, az aknák készülnek, ahol majd a vegyszert adagolják.  
 
Kovács Tibor: kerestem a költségvetésben a 74 millió Ft-ot, de nem találtam. 
A nyár folyamán már kézi adagolással javítottak a helyzeten. Ez azt bizonyítja, hogy van 
megoldás.  
Maradjunk az Arany János útnál, meglepetéssel tapasztaljuk, hogy a környéken csak itt van 
nyílt csapadékvíz elvezetés. Megvizsgálandó, hogyan lehetne azt zárttá tenni.  
Jegyző úrral hosszasan értekeztünk arról, hogya kedvezményes parkolóbérlet vásárlása esetén 
ne kelljen 1500 embernek bejönni az irodába igazolást kérni. Azt javasoltam, hogy az 
adóhivatal csak a rendszámot tegye elérhetővé a bérlet kiadójának, jegyző úr szerint ez 
adótitok megsértése lenne. 
Másik felvetésem, hogy ha befizetem a súlyadómat, miért nem kaphatok az adóhivataltól 
december 31-ig egy igazolást, hogy én befizettem az adót. Azzal lemennék, és kiadnák 
számomra a bérletet. 
Ezen biztosan lehetne változtatni.  
A parkolási rendeletet kellene módosítani, úgy, hogy elszakadjunk az adókapcsolattól, és a 
szentgotthárdi lakcímkártya és jogosítvány felmutatásával lehetne kedvezményes bérletet 
venni.  
 
Huszár Gábor: lehetne automatizálni az igazolás kiadását.  
Átgondoljuk a módosításokat. 
 
 
Huszár Gábor polgármester, a közmeghallgatást 19:15 órakor bezárja. 
 

K. m. f. 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 
Polgármester           Jegyző 


