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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal   

Szentgotthárd 

502-14/2015. szám 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 

14:38 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 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 műszaki irodavezető,  

 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető, 

 

 Ercsi Nóra jkv. vezető. 

 

Huszár Gábor polgármester, a közmeghallgatást megnyitja.  

 

Kovács-Buna József: üdvözlök mindenkit. Az előző közmeghallgatáson elhangzott, hogy 

szóban lehet felvetni bármit is. Több intézményben előnyben részesítik az előzetes írásbeli 

kérdésfelvetést. Ha csak itt, szóban lehet felvetést tenni, akkor a nappal dolgozók ki vannak 

zárva a közmeghallgatásból. 

A legutóbb felvetettem a régi strand területének védetté történő nyilvánítását, ill. a terület 

visszacsatolását a Várkerthez. Úgy tűnik ez félreérthető volt, ezért hangsúlyozni szeretném, 

hogy a régi strand területről, zöldterületekről, védelemre érdemes növényzetről beszéltem. 

Ezeket a területeket annak idején kihasították a Várkertből.  

A testületnek lehetősége van ezen területekről rendelkezni, visszacsatolni.  
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Írásban már felvetettem, de el szeretném mondani, hogy az OTP és az Arany János Iskola 

között van egy gyalogátkelőhely, melyet Tótfalu felől érkezve nem lehet belátni, a bokor úgy 

megnőtt, hogy még a felnőtteket is kitakarja.  

 

Huszár Gábor: az Arany János Iskola oldaláról beszélünk. 

 

Fekete Tamás: az említett sövény nyírását már egy hete megrendeltük a SZET Kft. –től. Kis 

türelmet kérünk mindenkitől.   

 

Kovács – Buna József: azon a részen a nyírás már nem elég, ki kell szedni a sövényt. 

Köszönöm szépen a szót. 

 

Huszár Gábor: akkor néhány métert vissza kell bontani a sövényből.   

A Várkert és a strand ügyében óvatosan fogalmaznék. A testület még nem foglalt állást 

ezügyben. El kellene érnünk, hogy a Várkertet eredeti állapotába állítsuk vissza. A strand 

területén található fenyőfák ebbe nem illenek bele.  

A rendezési tervünk ezt a területet is kezelni fogja. 

 

Császár Tamás: köszöntök mindenkit. Meghívottként veszek részt az ülésen, eredetileg szót 

sem akartam kérni.  

Köszönöm és örömmel vettem, hogy alpolgármester úr és képviselő asszony megemlítette az 

iskolák tanulóinak eredményeit. Örömmel szeretnék beszámolni arról, hogy rengeteg tanulónk 

jutott országos döntőbe mind sport mind tanulmányi versenyeken.  

Költségvetésünk jelentős részét teszi ki, hogy fizetjük a nevezéseket, ill. az utaztatást a 

versenyekre.  

Alpolgármester úr megemlített egy vállakozót, aki előtt én is fejet hajtok, hiszen sokmindent 

támogat a városban. Az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy van Szentgotthárdon egy 

öregfiúk csapat, ez a csapat 15 éve nemzetközi bajnokságban vesz részt. Én is tagja vagyok, 

képviselő asszony férje ill. képviselő úr fia is.  

Ebben az évben kapott a csapat támogatást az említett vállalkozótól, de időközben 

visszammondta, hiszen a forgalma visszaesett.  

Önerőből finanszírozzuk, hogy részt tudjunk venni a bajnokságon. Több helyről kapunk 

támogatást. Az egyesület pályáján játszunk, öltözőiben öltözünk, ő így támogat minket.  

 

Huszár Gábor: köszönöm szépen. 

 

Szalainé Kiss Edina: szerintem tudunk arra ígéretet tenni, hogy az országos versenyen 

résztvevő tanulók neveit megjelentetjük a Szentgotthárd újságban.  

Azt nem gondolom, hogy az öregfiúk csapat támogatásának kérdése nem a közmeghallgatás 

témája, a vállalkozót pedig nem kellett volna ilyen helyzetbe hozni.  

 

Huszár Gábor: köszönöm a hozzászólásokat, amennyiben nics több hozzászóló a 

közmeghallgatást bezárom.  

Polgármester Úr a közmeghallgatást felszólaló hiányában 14:52 órakor bezárja.  

K. m. f. 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester           Jegyző 


