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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 29-én
14:18 órakor megtartott közmeghallgatásról, melynek témája : Beszámoló a két ülés között
történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.
Az ülés helye:

Robert Leeb terem.

Jelen vannak:

Huszár Gábor polgármester,
Labritz Béla (14: 35 órától) ,
Dömötör Sándor,
Vadász József,
Dr. Sütő Ferenc képviselő,
Kardosné Kovács Márta Mária,
Dr.Haragh László,
Virányi Balázs képviselők,
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Dr. Gábor László irodavezető
Dr. Krajczár Róbert irodavezető
Fekete Tamás műszaki irodavezető,
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető,
Ercsi Nóra jkv. vezető.

Távol vannak:

Dr. Reisinger Richárd alpolgármester.

Meghívott vendégek :

Takáts József SZET Szentgotthári Kft. ügyvezetője,
Uhor Anita megbízott intézményvezető,
sajtó képviselői : Treiber Mária és Seiler Tamás.

Huszár Gábor polgármester, a közmeghallgatást megnyitja.
Kovács B. József : részben közlekedéssel kapcsolatos témában szeretnék szólni.
1

Első téma : a József Attila utca egyirányúsítása. Az elmúlt évben ez megtörtént a Rákóczi
utcával együtt. Lényegesen javultak a körülmények. Egy észrevétel lenne, a kerékpáros
közlekedést a gyakorlatnak megfelelően mindkét irányba engedélyezni kellene. Nagy
akadályát nem lehet találni, de rengeteg keigészítő táblát kellene kihelyezni. Hozzátenném,
hogy a kerékpárral közlekedő személy járművezető, azaz ugyanazon szabályok vonatkoznak
rá, mint egy gépjárművezetőre.
A másik téma a kék zóna ugyanezen a területen. A táblákból nem egyértelmű, hogy a kék
zóna mely időszakokra vonatkozi, például 7 napon vagy csak 5 napon keresztül. A
fizetőparkolóknál egyértelmű a jelzés, hogy mikor kell fizetni, itt nem. Jónéhányan jönnek az
utcába hétvégén akik nem ott laknak, például a templom környékére, és jó lenne ha
szabályosan tudnának ők is parkolni.
A harmadik témám szintén a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos. A gimnázium felől vezet
egy kerékpárút Rábafüzes irányába. A piac utcájának bekötésénél nincs kerékpáros átvezető
sáv, így aki a piactól jön ki az nem számít a kétirányú kerékpáros forgalomra. Kiegészítő tábla
nincs az elsőbbségadás kötelező tábla alatt, ill. nincs felfestve sem az átvezető sáv. Tudom,
hogy ez nem önkormányzati út, de talán az ökormányzat hatékonyabban tud fellépni a
közútkezelő felé.
14:19 órakor Virányi Balázs elhagyta a termet, majd 14:20 órakor visszatért.
Huszár Gábor: mielőtt Fekete Tamásnak megadnáma szót, néhány gondolatot megosztanék.
15 évig laktam az említett helyen. Ennek a kétirányú kerékpáros közlekedésnek egyetlen
akadálya van, a szűkület. Én is azt gondolom, hogy jó lenne a kétirányú kerékpáros
közlekedés, de az a szűkület forgalomtechnikai okokból elég sok veszélyt jelenthet.
A kék zónával kapcsolatban, azt szeretném elérni, hogy tavasszal fessük fel kékkel a
parkolókat. És nyílván ki kellene tenni, hogy a hétvégére nem vonatkozik.
Fekete Tamás: polgármester úr részben megválaszolta a kérdéseket. Többször vizsgáltuk a
kétirányú kerékpáros közlekedés lehetőségét. Az előírások szerint bizonyos útpálya szélesség
kell, ami egy részen nincsen meg. Megnézzük még egyszer és ha mód van rá bevezetjük.
A kék zónát megválaszolta polgármester úr.
A piacnál hiányzó sávot pedig fel fogjuk festetni amilyen gyorsan csak lehet.
Huszár Gábor: köszönjük szépen a felvetéseket.
Kovács B. József : az első ponthoz még annyit tennék hozzá, hogy nem csak a József Attila
utcát említettem, hanem a Rákóczi utcát is, ahol biztosan megvan az előírt szélesség.
Huszár Gábor: amennyiben közmeghallgatás címszó alatt nincs több hozzászólás, a
közmeghallgatást bezárom.
Polgármester Úr a közmeghallgatást 14:25 órakor bezárja.
K. m. f.
Huszár Gábor
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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