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Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 24én 14:36 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,
Dr. Reisinger Richárd alpolgármester,
Dömötör Sándor,
Kardosné Kovács Márta Mária,
Dr.Haragh László,
Virányi Balázs,
Labritz Béla,
dr. Sütő Ferenc,
Vadász József 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.

Huszár Gábor polgármester, a közmeghallgatást megnyitja.
Huszár Gábor: kérem vendégünket fáradjon a mikrofonhoz.
Vendég: szeretném elmondani, hogy mit gondolok immár 20 évi tapasztalat után a testületi
ülésekről. A testületi ülésekre nem jönnek akiknek mondanivalójuk lenne, hiába hívom őket.
Ha egy idegen bejön a városba és meglátja a Deák Ferenc utcában a tornyos épületet, azt
hiheti az a közigazgatás épülete. A templom mellett egy egyházi intézménynek kellene lennie.
Kiváltságos adottságunk lenne, hogy a rendház helyett, egy közigazgatási centumot hozzon
létre a templommal szemben lévő Könyvtár és a mellette lévő ház összevonásával.
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A sarkon régen egy kávéház volt, ott helyet kaphatnának a mentők, rendőrök.
3 polgármester ciklusa esik arra az időre, mióta itt élek. Igaz ideiglenes jelleggel, mert
gyermekeimben nagy nyomot hagyott a szentgotthárdi nyaralás emléke. Elolvasva a cikkeket,
az a benyomás alakult ki bennem, hogy itt változásra nem lehet számítani. Évekkel ezelőtt
Szentgotthárd csak nagyközség volt, ami egy gimnáziumot tartott fenn ill. megépítette a saját
városházáját. De a közigazgatás akkor a lakosság véleménye nélkül nem hozott határozatot.
Minden évben legalább kétszer végigjártak minden utcát, hogy megnézzék a városban
hallottak mennyire felelnek meg a valóságnak, és eszerint döntöttek.
Ha itt szemben velünk a Könyvtár sarkánál található akadálymentesített íves úton, télen,
nekem vagya hozzám hasonlóknak végig kell menni, korlát nélkül, inkább a másik oldalt
választom, mert így életveszélyes. Alatta ott van a lépcső, én azt mondanám, hogy lépcsőt ki
kell bontani.
Egyébként meg kellene oldnai azt is, hogy a gimnáziummal szemben a támfalat régen el
kellett volna már bontani, ezzel a szűkület meg lenne szüntetve.
Huszár Gábor: mi baj van ezzel az épülettel? Miért nem jó itt a közigazgatás?
Vendég: milyen kapcsolat van az önkormányzat és a város lakói között? Főleg, hogy
Gotthárdhoz csatolták Kethelyt, Máriaújfalut, Jakabházát, Tótfalvát meg Rábafüzest.
Huszár Gábor: minden városrésznek van képviselője, itt ülnek most is.
Vendég: Gotthárdot már a háború előtt is városnak mondták. Tudni illik, kerek település volt,
föld nélkül. A ciszterek adták át a területet, hogy bővülni tudjon a település.
Huszár Gábor: 400 km2 – en gazdálkodtak a ciszterek, Budapest nagyságú terület ez.
Vendég: az I. világháború után adták át a ciszterek a területet.
Huszár Gábor: mi erre a múltra büszkék vagyunk, amit az egyház és a korabeli társadalom
létrehozott. És próbáljuk megőrizni a hagyományokat.
Vendég: tudja e, hogy a Táncsics Mihály utca páros oldalának házak kertjei 6 méterrel
hosszabbak, azért, mert sok évvel ezelőtt már kijelölték az Erzsébet utca folytatását. És
amikor a patakon túli részen kialakították az első utcát, annak a szegélyköveit úgy rakták le,
hogy a majdani Erzsébet utca folytatásaként megépülő utca oda csatlakozhasson. De az
Erzsébet utca elejére egy házat építettek, úgy, hogy az Erzsébet utcát úgy lehet megépíteni, ha
lebontják azt a házat.
Én azt szeretném ha a túlsó dombon egy közigazgatási centrum valósulna meg és ezt az
épületet ne irodaként használják.
Huszár Gábor: most készül a város új rendezési terve. Készül egy városfejlesztési stratégia
és egy új építési szabályzat. És a mérnököknek mi el fogjuk mondani az Ön felvetését, és ők
majd megfogják vizsgálni, hogy bele illeszthetőe az új városképbe, vagy más formában kell
kezelni.
Ezt majd a képviselő-testület fogja tárgyalni. Megköszönöm az ötleteket, van e még valami
fontos dolog amit el szeretne mondani?
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Vendég: utazott Ön Vác felé a vonaton?
Huszár Gábor: természetesen igen.
Vendég: Káposztásmegyer I. és II. között ég és föld a különbség. Az egyik lapostetejű a
másik pedig nyeregtetős. Ahogy a Picasso épületének tetőtér beépítésekor tető került a házra,
sokkal városképbe illőbb, mint az ikertestvére.
Huszár Gábor: ezek mind társasházak, mi csak ösztönözni tudjuk őket a változásra.
Vendég: tudják Önök, hogy az Ördög patak Budapesten az Erzsébet fasor alatt megy és az
Attila körúton megy a föld alatt, és az Erzsébet hídnál torkollik a Dunába.
A Zsida patak úgyanígy lefedhető. Ebben az esetben értékes területet nyerhetne a város.
Köszönöm szépen a szót!
Huszár Gábor: köszönjük szépen a hozzászólást. Viszontlátásra!
Polgármester Úr a közmeghallgatást 14:56 órakor bezárja.
K. m. f.
Huszár Gábor
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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