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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Szentgotthárd 

502-35/2015. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 16-án            

9:05 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.  

 

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, 

    Fekete Tamás műszaki irodavezető,  

Dr. Krajczár Róbert irodavezető. 

 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető, 

 

 Ercsi Nóra jkv. vezető. 

 

  

 Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke tisztelettel köszönti a nyílt képviselő-

testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. A nyílt ülést megnyitja. 

 

A képviselő-testület a napirendi pontot 9 igen -  0 nem szavazattal elfogadta, az alábbiak 

szerint tárgyalja meg: 

 

1./ Napirendi pont: 

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
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Előterjesztés : 1.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

  

 

 

 

1./ Napirendi pont: 

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 1.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: a testület tagjai ismerik az anyagot, mindenki hallotta a bizottsági ülésen 

elhangzottakat. Van valakinek hozzáfűznivalója? 

 

Szalainé Kiss Edina: mikor polgármester úr megkeresett engem ez ügyben, határozottan azt 

mondtam, támogatni fogom. Szó szerint azt mondtam: „nem lehet széllel szemben.”  

Akkor határozottan úgy gondoltam, hogy ennek így kell lennie, hiszen nem tudunk tenni 

ellene. 

De akkor azt gondoltam néhány konténerről van szó.  

Jelen információk birtokában nemet fogok mondani. Hallgassátok meg Orbán Viktor máltai 

találkozó során elhangzott beszédét, ő abban a következőket mondta: kapálózhatunk a 

kvótarendszer ellen, a híradásokból is kiderül, hogy megkezdődnek a visszatelepítések. 

Ha több százmillió forintot fognak ebbe a konténervárosba beleinvesztálni, akkor komolyan 

gondoljátok, hogy roppant rövid időn belül lebontják, és senkit nem hoznak ide? 

Ide fogják hozni a visszatoloncolt embereket, azért, hogy letelepítsék. Ez az én 

meggyőződésem. 

Nyilvánvalóan döbbenten követtem nyomon a hétvégi eseményeket, a rettegés egész 

Európában úrrá lett. 

Döbbenten láttam azt is, hogy mennyi konténert szeretnének ide lerakni, a migránsok 

közlekedési útvonala a kerékpárút lesz. 

El tudjátok azt képzelni, hogy közel 2500 fő befogadására alkalmas konténerváros, még ha 

üres is, mit fog jelenteni a városnak?  

A néhány üres sátor miatt nem jöttek az osztrák vendégek, ez tény. Hiába mondjuk azt, hogy 

ez a város széle, igazából ez a városba bevezető út, ami ráadásul az egyik városrészhez is 

vezet. 

A tábor őrzését nem tudják majd megoldani, hermetikusan nem tudják lezárni.  

Innentől fogva azt tudom csak mondani, hogy szentgotthárdiként nem szavazhatom meg. Ha 

ez a konténerváros megépül, teljesen mindegy, hogy mi lesz a kaszagyárral, a 

középületünkkel, mert a városunkban csődbe megy a fürdő, lehúzhatja a rolót a szálloda, a 

manikűrösök, fodrászok, éttermeink bezárhatnak. Még akkor is így lesz, ha egy szellemváros 

lesz. Ha kell névszerinti szavazást is vállalok, minket azért választottak meg a gotthárdiak, 

hogy őket képviseljük, nem pedig a kormány érdekeit. Hogy ha a kormány azt gondolja, hogy 

ha ezért egy felelős helyi vezetőnek fizetni kell, meg egy városnak fizetnie kell, akkor nagyon 

szomorú, hogy ilyen kormányunk van. 

 

Lábodi Gábor: a négyszemközti beszélgetésen én azt mondtam, hogy tartózkodni fogok a 

szavazásnál, de nagyon kevés információ volt a birtokomban. Arról szó sem volt, hogy 250 

konténerről van szó. Furcsának találom, hogy a város cégének vezetője megkapja ezen 
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információkat, a polgármester pedig nem. 

250 konténer már egy város, utcákkal, közvilágítással. Én sem hiszem el, hogy ez 

ideiglenesen lesz idetelepítve. Mondhatjuk azt is, hogy a szovjet hadsereg negyven éven át 

állomásozott Magyarországon ideiglenesen. Az amit a kormány most tőlünk akar, zsarolás. 

Itt fel is szólítom azt, aki megszavazza, hogy mondjon le a mandátumáról, mert nem a 

szentgotthárdiak érdekeit képviseli. 

 Minket azért küldtek ide, hogy az ő érdekeit képviseljük. Írjunk ki akkor ügydöntő 

népszavazást, döntsék el ők mit akarnak. 

Az NFA-s földterülettel kapcsolatban most jegyezném meg, hogy megkezdődött az árverés 

Szombathelyen, valószÍnűleg ez a terület sem lesz már állami tulajdon egy óra múlva. 

 

Huszár Gábor: az említett terület nincs eladásra kijelölve. 

 

Lábodi Gábor: akkor javaslom nekik építsék oda. A város ehhez nem járulhat hozzá. 

Mindenképpen névszerinti szavazást szeretnék kezdeményezni, megkérem valamelyik 

képviselőtársamat csatlakozzon ehhez. Ezt szentgotthárdi ember nem szavazhatja meg.  

 

Huszár Gábor: egy pillanat és megadom a szót. Ez a kulcsmondat. Ez a tábor azért került 

erre a helyre, mert 12-én reggel sikerült a belügyminisztert rábeszélni arra, hogy ne a szemben 

lévő Allisonnál lévő NFA-s területre kerüljön a sátortábor. Sokkal jobb itt, ahol 8 méterre van 

a határ, aki leszáll a buszról, megy is Ausztriába. 

Ezért lett a parancs megváltoztatva, ilyen nem nagyon szokott előfordulni. Tehát a mi 

kérésünkre került ide. HA ez a sátortábor nem a SZIP területén lenne, hanem ott az NFA-s 

területen, akkor ez a levél nem is lenne előttünk, egyszerűen csak letennék a konténereket. 

Nem is kérték volna a város hozzájárulását. Jegyző úrral történt ám egyeztetés, még a 

szabadsága előtt. Jegyző úr nekem akkor azt mondta, tegyék ide erőből. Ne legyen ebből 

testületi döntés. Akkor hívtam fel ezt a hölgyet, hogy írjon egy levelet a testületnek cÍmezve. 

Hozhatunk mi itt egy olyan határozatot, amiben nem járulunk hozzá, hogy a város 

földterületén kialakításra kerüljön, de tartok tőle, hogy akkor leteszik az NFA-s földre. Ott 

aztán szem előtt lenne a tábor. 

 

Kardosné Kovács Márta: amikor a sátortábor építése zajlott nem tudtuk, hogy később 

konténerekről és állandó táborról is szó lesz. Most más a szituáció, nem tudunk 

időintervallumot se, határozatlan időről van szó, fél évről, egy évről. 

Én a négyszemközti beszélgetés során elmondtam, hogy ha semmi más lehetőségünk nincs, 

elegyen tábor, de ne szem előtt. Ez az egyetlen bevezető út van Szentgotthárdra. Bárki bejön a 

városba ezzel szembesül. 

 

Huszár Gábor: Gábor van arról információ, hogy ez hány fő befogadására alkalmas? 

 

Karsai Gábor: jelenleg erről nincs információnk. 

 

Kardosné Kovács Márta: én úgy érzem, hogy nincs elég információnk. Jöjjön ide valaki, 

mondja el mennyi időre építenék fel, hány főt tudna befogadni, adjon tájékoztatást. 

A 100%-os tulajdonban lévő SZIP Kft.-től nem várhatjuk el, hogy egy ilyen döntést 

meghozzon. 

Ez a város jövőjét befolyásolja. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt: valamennyire birtokunkban voltak  információk egy Galamb nevű úr 
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Ipari Park Kft vezetőjének küldött levelében, de én azt gondoltam, hogy a BÁH vezetőjétől 

egy korrekt, minden információt tartalmazó levelet küldenek, amiben benne vannak alapvető 

információk. Akkor nem alakult volna ki ez a helyzet, az a minimum lenne, hogy az 

illetékesek nem egy sajtpapíron levelezünk egy ilyen kérdésben 

 

Virányi Balázs: továbbra is az a kérdésem, hogy a vállalkozásaink tudnak-e úgy gazdálkodni, 

hogy egyenesbe tartsák a költségvetésünket kormányzati segÍtség nélkül? Nekem ez a 

legnagyobb kérdés. 

A táborról a következőt gondolom, a sátortábor kapcsán is ugyanolyan félelmeink voltak, 

mint most. Aztán mekkora probléma lett belőle? Van néhány vállalkozó aki ezt mondja, ha 

nem erre hivatkozik, akkor másra. 

Az adott helyzetet kezelni kell. Én nem tudom, hogy nem vesztünk e sokkal többet a másik 

oldalon egy nemleges válasszal. Úgy látom, hogy ezt akkor is megcsinálják, ha mi nem 

akarjuk. 

Nem akarok én Szentgotthárdnak rosszat. Minket általában nem az húzott ki a bajból, ami 

törvény szerint jár, hanem amit azon kÍvül kaptunk. 

 

Szalainé Kiss Edina: nézd meg Orbán Viktor nyilatkozatát. 

 

Virányi Balázs: politikusok nyilatkoznak ezt - azt.  

 

Szalainé Kiss Edina: visszatoloncolásról beszélt. Szerintetek hová fogják őket vinni? 

 

Virányi Balázs: ha visszatoloncolnak 2500 embert és beteszik őket ebbe a táborba, 

szerintetek itt maradnak 15 évre? 

 

Szalainé Kiss Edina: Törökországban meddig maradtak? 

 

Virányi Balázs: itt laknak majd 15 évig konténerekben? Európának ez egy olyan politikai 

problémája, amit meg kell oldani. Az nem megoldás, hogy konténerekbe telepÍtek embereket. 

 

Szalainé Kiss Edina: ideiglenes megoldás. Míg végleges megoldás nem születik, tönkre 

megy a város. 

 

Virányi Balázs: ettől? Miért? Valaki magyarázza el nekem. 

Jegyző úr szavai mögött ott van az is, hogy a jelenleg jól menő vállalkozások, mint pl. az 

Opel nem fog azért bezárni, mert konténerváros van az út másik oldalán. 

Azok a vállalkozások, akiket mi ide várunk az ipari parkba, szerintetek miért nem jöttek 

eddig?  

 

Szalainé Kiss Edina: nézd már meg a tv-ben, hogy a német menekülttáborok mellett milyen 

állapotok vannak, a boltokat sorban fosztogatják. 

 

Lábodi Gábor: ha egy percig maradnak, az egy perccel több a kelleténél. 

 

Virányi Balázs: elfogadom mindezt, de szerintetek nem lehet az ellen tenni, hogy ilyesmi 

alakuljon ki? Megfelelő karhatalmi jelenléttel?  

 

Lábodi Gábor: Szlovéniában most törtek ki a táborból. Szerinted több ezer embert majd 50 
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rendőr kordában tart? 

 

Dr. Haragh László: engem is felkavart a kérdés. Polgármester úrral folytatott megbeszélésen 

én is rábólintottam, akkor még úgy gondoltam városunknak hasznára válhat. 

Emlékszem mikor megnyílt a sátortábor, két hétig nem jöttek az osztrákok. Most, hogy 

lezártuk a határokat, újra jönnek. Meg is kérdeztem mi ennek az oka, azt mondták 

biztonságban érzik magukat.  

A biztonság nagyon fontos kérdés. Nem volna baj, ha eljönne valaki fentről és adna 

tájékoztatást a témában, hiszen sokat veszíthetünk a turizmus kapcsán is.  

 

Lábodi Gábor: semmilyen garancia nincsen rá, hogy senkit sem hoznak ide. 

Javaslom alternatív helyszínként a felcsúti Pancho Arénát, vigyék őket oda, nemsokára úgy is 

fűtött lesz a gyep, Mészáros Lőrincék a kisvasút kapcsán úgy is sokmindent kaptak. 

Nehogy már minket azzal zsaroljon a kormány, hogy a város tönkre fog menni, ha nem 

engedünk ide menekülttábort épÍteni. 

El kellene dönteni, hogy a kormányt képviseljük, vagy a szentgotthárdiakat. 

 

9:26 órakor Huszár Gábor polgármester távozott a teremből, LAbritz Béla, alpolgármester, 

vette át az ülés vezetését. 

 

Dr. Gábor László: így van, teljesen egyetértek ezzel. A tervekből jól látható, hogy egy 250 

konténerből álló várost hoznának létre közvetlenül a várostáblánál, közművesítése! Nem 

értem, hogy várják el egy városvezetéstől, hogy ezt támogassa. Ez egyáltalán hogyan 

merülhet fel? 

 

Lábodi Gábor: sátortábort lehet ideiglenesnek nevezni, de egy közművesíÍtett konténervárost 

aligha. 

 

Labritz Béla: kedden este én is négyszemközti megbeszélést folytattam polgármester úrral, 

akkor ott én is azt mondtam, hogy nem szabad szembemenni kormányzati kérésekkel. 

Több információ is birtokunkba került azóta, például , hogy mekkora területről beszélünk, 

milyen infrastruktúráról lenne szó. 

A másik, amiről még nem beszéltünk, a franciaországi események. Ezen esemény után fel fog 

gyorsulni a folyamat, a lehető legtöbbet vissza fogják toloncolni. 

A másik szomorú tény, hogy lehet, hogy Szentgotthárdon haladt át az egyik elkövető. Nem 

garantálja senki, hogy nem jönnek ide, hiszen ha felépítek egy házat, akkor be is költözök. A 

sátrakat is lehetett volna fűteni.  

Ha árvízi menekültekről, ha üldözöttekről, ha uniós politikai menekültekről, ha Romániából, 

Bulgáriából, Szerbiából érkezőkről volna szó, szívesen fogadná őket mindenki. 

Európában az ateista is keresztény. Teljesen más kultúrájú emberekről van szó, és igaza van 

Lábodi Gábornak egyetlen ember is sok. 

Mit vétettünk ennek a világnak, hogy 2002-ben idenyomták a mocskos vizüket, mit vétettünk 

mikor hulladékégetőt akartak épÍteni a határ mellé? 

Most tudjuk egyedül az önkormányzatiságunkat bizonyÍtani. Építsék meg bárhol a 

konténervárosukat, de ne a mi területünkön. Ne egy fejlődő városba hozzanak ilyet, határozott 

nemet kérek mindenkitől! 

 

Kardosné Kovács Márta: a költségvetéssel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy tényleg 

több alkalommal kaptunk kormányzati segítséget, de a város költségvetésének nagy része a 
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helyi vállalkozásokból származik. A vállalkozások érdekeit is kell néznünk, biztos, hogy a 

legnagyobb adófizető is hátrányt fog szenvedni, hiszen nem valószÍnű, hogy egy idegen itt 

vállal munkát, ha tudja, hogy itt a tábor. 

Ha tudnánk, olyan területet ahol nem lenne szem előtt, akkor talán támogatnám. 

Kevés az információnk, egyenlőre azt mondom, hogy nemmel szavazok. 

 

Labritz Béla: összefogással mindent el lehet érni, ha erőből ide akarja építeni a kormány, 

akkor erőből kimegyünk demonstrálni. Alpolgármesterként ezt kijelentem. 

 

Szalainé Kiss Edina: ennek a városnak van olyan szülötte, aki erős embere a kormánynak, 

keressük meg végre, tegyen valamit a városért. 

Van helyi országgyűlési képviselőnk is, őt is keressük meg ezügyben. 

Ragozhatjuk tovább az elhangzottakat, de nemmel fogok szavazni. 

 

Virányi Balázs: a politika a kölcsönösen előnyös érdekek szövedéke. A mi felelősségünk 

ebben is ott van. 

A jegyző úron kÍvül elhangzottakból sajnos csak azt látom, hogy megpróbálom a 

félelmeinknek valamiféle magyarázatot adni. Jogosak ezen félelmek, de úgy vagyok velük, 

hogy nézzük meg , hogy tudjuk ezeket önmagukban kezelni. 

 

9:33 órakor Huszár Gábor visszatért a terembe, és visszavette az ülés vezetését. 

 

Huszár Gábor: a következő információt kell, hogy megosszam. A migrációs válsághelyzet 

kihirdetése érvényben van, akár magántulajdonra is bármilyen intézkedést foganatosíthat a 

Belügyminiszter személyes paranccsal. Abban állapodtam most meg, hogy főigazgatóasszony 

azonnal be fog menni miniszter úrhoz, hogy azt a döntést hozzuk, hogy a megfelelő 

tájékoztatás nélkül nem tudjuk a kérelmet támogatni. Arra kaptam Ígéretet, hogy rövid időn 

belül visszahÍvnak, és a héten tarthatunk egy olyan testületi ülést ahol a belügyminiszter 

helyettes és a BÁH igazgatója is részt vesz, és elmondják, hogy mi a helyzet. 

Egyébként rákérdeztem, hogy hány fő befogadására alkalmas ez a tábor. Azt mondták egyel 

se több, mint amennyit a sátorba el tudtak helyezni, tehát maximum 460 fő, mert a többi 

konténer irodakonténer. 

 

Lábodi Gábor: ez ismét a probléma elodázása. Határozottan utasítsuk el, hogy bármiféle 

tábor épülhessen Szentgotthárd város területén.  

 

Huszár Gábor: az egyéni indítványom viszont az, hogy megfelelő információ hiányában se 

ilyen se olyan döntést ne hozzuk, és a lehető legrövidebb időn belül teljes körű tájékoztatást 

kérünk a leendő tábor esetleges kialakÍtásáról vagy nem kialakÍtásáról. 

 

Dr. Sütő Ferenc: egy észrevételem lenne, hogy polgármester úr képviselje, hogy a képviselő 

testületi ülés keretein belül kerüljön sor ezen tájékoztatásra. 

 

Huszár Gábor: természetesen. 

Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület  8 igen – 1 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

253/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 
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1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatal szentgotthárdi ideiglenes befogadó állomás kialakítására 

vonatkozó, Szentgotthárd Város Polgármesteréhez 2015. november 4-én írt 

kezdeményezését nem támogatja. 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a novemberi képviselő-

testületi ülésen teljes körű tájékoztatást kér a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 

és a Belügyminisztérium részéről a szentgotthárdi ideiglenes befogadó állomásra 

vonatkozó elképzelésekről. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülés 9:36 órakor 

bezárja.  

 

K. m. f. 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

         Polgármester                   Jegyző 

 


