
1 

 

! 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal   

Szentgotthárd 

502-33/2015. szám 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 28-án 

16:44 órakor megtartott közmeghallgatásról. 

Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

    Labritz Béla alpolgármester 

    Kardosné Kovács Márta Mária, 

 Dömötör Sándor, 

 Dr.Haragh László, 

 Virányi Balázs, 

 Lábodi Gábor, 

 Dr. Sütő Ferenc, 

 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, 

 

 

Huszár Gábor polgármester, a közmeghallgatást megnyitja.  

 

Kovács-Buna József: köszöntök mindenkit, három témát szeretnék érinteni.  

Hosszú idő után sikerült a sövényt levágnia az OTP-nél. Kérdésem az, hogy a további 

kockázatokat felmérte e az önkormányzat? Van e olyan szándék, hogy gyalog ill. kerékpárral 

bejárják az utakat és a rizikós helyeket feltárják? 

A közlekedés helyzetésről szóló jelentés, nem volt közzétéve, tartalmát nem lehetett előre 

megismerni. Az utak állapotán kívül foglalkozik a közlekedés helyzetével is a jelentés?  

Van e közlekedésre vonatkozó koncepció? 

A szerkezeti terv kapcsán hallottam több oldalnyi javaslatról, egy valamiről nem, mikor volt a 

városközponti fórum? Nem találtam hirdetményt sem az interneten, sem az hirdetőtáblákon.  
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Nem tudom mekkora volt a részvétel, de valószínűsítem nulla. 

 

Huszár Gábor: a két ülés közti anyagban beolvastam mikor volt az egyeztető fórum, október 

10-én, szombaton délután kettő órakor tartottuk. 

A közlekedés helyzetével foglalkozó előterjesztés első gondolatai között szerepel, hogy 2010-

ig nem volt ilyen előterjesztés a testület előtt. 2010-ben határoztunk úgy, hogy évente 

visszahozzuk a testület elé.  

Én is örülök, hogy a sövényt sikerült levágni, ha máshol is van ilyen kérem jelezzék. 

 

Fekete Tamás: a közlekedésbiztonsággal rendszeresen foglalkozunk, a közterület felügyelők 

folyamatosan figyelik azon helyeket, amik közlekedésbiztonsági szempontból kockázatot 

jelentenek.  

 

Huszár Gábor: alpolgármester úr már javasolta, hogy készüljön komplex 

közlekedésbiztonsági anyag a következő évben.  

A rendezési tervben minden hosszútávú elképzelésünk szerepel.  

 

Kovács-Buna József: a fórumra meghívó nem jelent meg sehol. Jegyző úr tájékoztatott 

engem az időpontról, de közterületen, közmédiában nem volt hirdetve.  

Egyébként nem voltam itthon, nem tudtam elmenni, voltak érdeklődők? 

 

Huszár Gábor: ugyanúgy jártunk el, mint a városrészek vonatkozásában, hirdetve volt az 

időpont.  

 

Dr. Haragh László: megjelent a hirdetmény, mert én is úgy értesültem róla.  

 

Polgármester Úr a közmeghallgatást 16:52 órakor bezárja.  

K. m. f. 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester           Jegyző 


