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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal   

Szentgotthárd 

502-37/2015. szám 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-én 

17:52 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, 

 

Meghívott vendégek:   Treiber Mária a sajtó képviselője, 

 

Huszár Gábor polgármester, a közmeghallgatást megnyitja.  

 

Huszár Gábor: tisztelettel köszöntöm a teremben ülőket. Öné a szó! 

 

Kocsis Tamás: azt szeretném először kérdezni, hogy mennyi lesz a jövő évi sporttámogatás 

összege? 

 

Huszár Gábor: a mindenkori költségvetés működési összegének 1,5 %-a. 

 

Kocsis Tamás: ez kb. mennyi volt tavaly? 
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Huszár Gábor: több,  mint 20 millió Ft. 

 

Kocsis Tamás: úgy tudom, hogy ezen összeg a sportkoncepció alapján kerül felosztásra. 

 

Huszár Gábor: a felosztott összegben benne van a sporttanácsnok fizetése, a labdarúgó pálya 

fenntartása, a tornacsarnok esetleges költségei, és 4,5-5 millió Ft kerül felosztásra a 

versenysportok részére. Ezen utolsó összegről a sportbizottság dönt.  

 

Kocsis Tamás: de további támogatás is kapható, hiszen az Alpokalkaja Focitorna is kapott az 

elmúlt órában 1 millió Ft-ot.  

 

Huszár Gábor: 310 000 Ft-nyi támogatást szavaztunk meg tulajdonképpen, hiszen a 690 000 

Ft a terembérlet elengedése. 

 

Kocsis Tamás: azt gondolom, hogy a sportpénzek 20 millió Ft-ja szép összeg, a 4,5 -5 millió 

Ft-ról tudtam csak.  

A sportpénzek elosztása a koncepció alapján történik, én a múlt héten vettem a fáradtságot és 

áttanulmányoztam a koncepciót. Nem arról szeretnék beszélni, hogy ki mennyi pénzt kapjon. 

A támogatás felosztásánál 12 szempont játszik fontos szerepet. Ezen szempontok 

homályosak, nem egyértelműek. Milyen szempont az, hogy a média érdeklődése az adott 

sport iránt? Ezen szempontok megindokolhatóak így is meg úgy is.  

Azt tartanám elfogadhatónak, ha minden évben meghívnák az egyesületeket, mindenki 

elmondhatná igényét és ez alapján történne a pénzek felosztása. 

Minden egyesület megérdemli a pénzt, hiszen mindegyik a fiatalok sportéletéért dolgozik. 

Hogyan bizonyosodhítunk meg róla, hogy a pénzek igazságosan vannak felosztva? 

 

Huszár Gábor: a koncepció kialakításában részt vettek az egyesületek vezetői, az iskolák 

tanárai 2013. januárjában. Ezen szempontok az ő javaslataik alapján kerültek bele. 

Mindenki tehet javaslatot, a felülvizsgálat során figyelembe vesszük a javaslatokat. 

 

Kocsis Tamás: januárban és augusztusban is tanácsos lenne összehívni a vezetőket, mert 

biztosan történnek változások szezonról szezonra. 

 

Huszár Gábor: véleményem szerint igazságos elosztás sosem lesz. Testületünknek 

mindenképp azon egyesületeket kell támogatni, amelyek megbízhatóan működnek, 

tradicionálisak. 

Én azzal is egyet értek, hogy több pénzt kell a sakkoktatásra fordítanunk.   

 

Szalainé Kiss Edina: a koncepció elveket fogalmaz meg, ezeket tényekkel kell összevetni. 

Az erőforrás bizottság osztja szét minden évben a támogatásokat. Hosszas és körültekintő 

egyeztetés folyik az egyesületekkel.  

 

Kocsis Tamás: nem azt kérdőjelezem meg, hogy kinek mennyi jár.  

Két éve kérjük az önkormányzatot, hogy az óvodás sakknevelés számára biztosítsanak 20 

négyzetmétert. Nem műfüves pályát kértünk és milliókat.  

Minden egyesület a szülőknek köszönheti, hogy működik, hiszen nem kevés pénzt áldoznak a 

szülők akár utaztatásra, felszerelésre.  
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18:06 órakor Huszár Gábor távozott a teremből, Labritz Béla alpolgármesternek adta át az 

ülés vezetését. 

 

Dr. Haragh László: amikor véges anyagi keretet kell felosztanunk akkor mi az igazságosság? 

Azt a sportkört támogassuk nagyobb mértékben, amelyik megmozgat hétvégente 300 embert, 

vagy azt a rétegsportot ahova 15-en járnak.  

A bizottság a sportreferenssel egyezetet, a referens pedig az egyesületekkel.  

A sakkot is tudnánk támogatni, sőt meg is ítéltük a pnzt, azt a feltételt szabtuk, hogy helyezze 

át székhelyét Szentgotthárdra. 

 

Kocsis Tamás: év közben nem tudunk székhelyet változtatni.  

  

Dr. Haragh László: erről semmilyen jelzést nem kaptunk, ígéretre nem tudunk alapozni.  

 

18:10 órakor Huszár Gábor visszatért a terembe, átvette az ülés vezetését. 

 

Huszár Gábor: nem is teljesen értem a beszélgetést, hiszen meg van a pénz a sakkra, de nem 

tudjuk kifizetni. 

 

Kocsis Tamás: csak a szezon végén tudnak átigazolni a játékosok.  

Természetesen nehéz az igazságos elosztás, de meg kellene próbálni. Tudomásom szerint nem 

volt olyan összejövetel 2 éve, amelyen minden egyesület részt tudott volna venni.  

 

Huszár Gábor: 2013 őszén volt ilyen ülés, idán aktuális lesz újra. A javslatokat 

meghallgatjuk, nekünk is az az érdekünk, hogy a támogatási rendszer jól működjön.  

Szentgotthárd erőn felül támogatja a sportot, az utánpótlás nevelésre nagy hangsúlyt 

fektetünk.  Harmadik éve kérjük a sakkosok átigazolását, még sem tudunk előrelépni. 

 

Virányi Balázs: annyit modanék ehhez, 13 éve vagyok képviselő, de azóta nem láttam még 

mindenki számára igazságos elosztást. Keretünk véges, ha 100 milliót osztanánk fel, akkor 

sem lenne elég mindenkinek.  

Nem találomra osztják fel a pénzeket, mindenki igénye figyelembe van véve.  

 

 

Kovács Tibor:  
Több témát szeretnék érinteni.  

A parkoló rendszer szempontjából a térfigyelő renszer lyukas mert a parkolóban el lehet 

követni a rongálást, majd el lehetett menni úgy, hogy a kamera nem látta.  

Következő téma: kaszagyár. Arra szeretném az önkormányzat figyelmét felhívni, úgy 

vásárolták meg annak idején a gyárat, hogy vannak kellemetlen dolgok a területen. Két 

tartályból alagút vezet a Rábához, ezen tartályok félig vannak fűtőolajjal, és egyéb 

anyagokkal. Az önkormányzatnak azon kellene ténykedni, hogy ezen anyagokat a 

tulajdonosok tűntessék el a területről.  

Következő téma: ha Körmendről érkezünk nyáron, és meg kell állnunk a 8-ason, mert 

Szentgotthárdra szeretnénk jönni, kibírhatatlan bűz fogad bennünket.  

Átérek a vasti átjárón, a bűz kibírhatatlan. A mozi irányában szintén.  

Az Arany János utcában közvetlenül is érintett vagyok, tíz évvel ezelőtt jeleztem az 

önkormányzatnak, hogy mióta rákapcsolták Szakonyfalu és Alsószölnököt a rendszerre, azóta 

mi vagyunk a bűz kieresztői. Ahogy nyom a rendszer, úgy nyomja ki a bűzt.  
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Óhatatlan, hogy hosszú idő alatt ne gázosodjon be a rendszer. 

Az üzemeltetőnek kezeléseket kellene végeznie, és felül kellene vizsgálnia a rendszert.  

A tervezés során már hibás volt az elképzelés, külterületen kellett volna megoldani. 

 

 

Huszár Gábor: köszönjük szépen a hozzászólást, jelezzük a problémát a VasiVíz felé. 

Az én emlékeim szerint csak egyszer fordult elő, hogy bűz volt érezhető.  

 

Fekete Tamás: szeretném elmondani, hogy a szakonyfalui vezeték üzemeltetését a VasiVíz 

átvette. A VasiVíz műszaki igazgatót megkerestem, aki ígéretet tett arra, hogy alehető 

legrövidebb időn belül orvosolják a problémát.   

 

Labritz Béla: a múlt héten két helyen volt csatornamosás a városban, ebből adódott a szag. 

Ezt a mosatást évente végezni kell. 

Vannak bizonyos filterek a rendszerben, melyeket rendszeresen cserélni kell, ezt is jelezni 

fogjuk.  

 

Huszár Gábor: köszönjük a hozzászólást, a következő hosszászóló következik! 

 

Seiler Miklósné: nagyon sajnálom, hogy eyedül maradtam a délutáni tömegből.  

 

Huszár Gábor: egy hírrel hadd szolgáljak, sátorokat sem fognak építeni a területen. 

Tartalék területként szerepelünk, ez kormánydöntés, de most biztosan nem épülnek sátrak. 

mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy Szentgotthárd  a tartalék területek listájáról 

is lekerüljön.   

 

 

Seiler Miklósné: köszönöm szépen, akkor nincs is hozzászólásom. 

 

Huszár Gábor a közmeghallgatást 18:50 órakor bezárja.  

K. m. f. 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester           Jegyző 


