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Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 16-án
15:39 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 Kovács úr, Öné a szó!
Kovács-Buna József: a múlt testületi ülésen terítékre kerültek a József Attila utcában
található parkolási táblák. Örömmel látom a harmadik változatot kitéve, de ez továbbra sem
egyezik a parkolásra vonatkozó rendelettel, vagy a rendelet nem egyezik a táblával.
Minden esetre 2 éve cserélődnek a táblák, célját még nem látom.
A város szerkezeti terve az októberi ülésen volt téma. Továbbra sem találtam meghívót
egyezetetésre, fórumra.
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A felvetésimre mindig kaptam választ az elmúlt időszakban. Rengeteg munka van ezen
válaszok mögött, legalább 70 felvetést küldtem a városüzemeltetésnek, és mindre érkezett
válasz. Például volt egy ilyen: a Láhm - patak völgyében a Natura 2000 kijelölés nem követi a
patakmedret. A szabályozás előtti medret követi. Erre jött a válasz: az Őrségi Nemzeti Park
dolga ezen terület kijelölése, nem a városé. Ez a válasz rosszul esett. Kaphattam volna olyan
választ is, hogy utánanézünk, helyesbítjük a térképet. Egyszerűbb azt mondani, hogy nem
ránk tartozik.
Úgy gondolom ezt a legkönyebb mondani, holott az önkormányzatnak kell ilyen esetekben is
a város érdekeit képviselni.
Huszár Gábor: ha megnézzük a műholdas felvételeket, gyönyörűen látszik, hol volt a
korábbi patakmeder. A Natura 2000 –es területek kapcsán együtt dolgozunk az Őrségi
Nemzeti Parkkal, mindenben partnerek.
Kovács-Buna József: remélem, hogy a végleges szerkezeti terv javaslatát is közzé teszik, és
fórum elé viszik, és sokkal nagyobb nyilvánosságot fog kapni, mint eddig.
Huszár Gábor: ez így lesz, valamikor januárban.
Dr. Dancsecs Zsolt: mi mindent úgy tettünk eddig is, ahogy a jogszabály előírta.
Huszár Gábor: mivel nincs több hozzászóló, a közmeghallgatást bezárom.
Polgármester Úr a közmeghallgatást 15:49 órakor bezárja.
K. m. f.
Huszár Gábor
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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