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Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 25-én
14:57 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.

Meghívott vendégek:

Treiber Mária a sajtó képviselője.

Huszár Gábor polgármester, a közmeghallgatást megnyitja.
Kovács-Buna József: köszönöm a szót, üdvözlök mindenkit. Három témát szeretnék felvetni,
egyik a közmeghallgatás, másik a várkert és egyéb zöldterületek parkoltatása, és harmadik a
strand területének használata, hasznosítása.
Kérdésem az lenne, hogy csak az itt elhangzottak számítanak közmeghallgatásnak, vagy az
írásban beküldött anyagok is? Illetve kap a felvetésekre választ az ember?
A honalpon a közmeghallgatás címszó alatt semmi nem található. Ezek szerint nem volt
közmeghallgatás?
1

Második témám a közparkokban való parkoltatás. A ligetben és a várkertben is fákat vágunk
ki, hogy parkolókat építsünk. aztán ha megépül a parkoló ugyanúgy a járdán, díszburkolaton,
füves területeken parkolnak az autók. Nem feltételenül megoldás a parkoló építés, valamilyen
módon vissza kell ezt szorítani. Elővettem a 36/2007-es önkormányzati rendeletet, mely a
várkert védelméről szól, és védett területté nyilvánítja a teljes területet. A most épülő parkoló
a zöld terület kárára épül.
Az egyéb közlekedéssel kapcsolatos kérdéseimre megkaptam, hogy ősszel foglalkozik ilyen
témákkal az önkormányzat. A múlt év őszi témában ez a parkolóépítés nincs benne.
Ha már parkolót építünk, miért nem a Múzeum mögötti területet tettük rendbe vagy az
odavezető utat. A Színház mellett is sokan parkolnak a fűben. Ezt mind kényelmi
szempontból teszik.
Harmadik témám, hogy volt strand területe. Mért nincs benne a védendő területek listájában?
Az a javaslatom, hogy a strand zöldterülete legyen megnyitva a lakosság számára, legyen a
park része.
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Huszár Gábor: a közmeghallgatást nem tudom, hogy a honlapon tudjuk e szerepeltetni. Az
én értelmezésem szerint a közmeghallgatás csak az itt elhangzottakra vonatkozik.
dr. Dancsecs Zsolt: mindenről ami itt elhangzik mindenről jegyzőkönyv készül.
Huszár Gábor: ha van belőle jegyzőkönyv, akkor a honlapon is meg kell, hogy jelenjen.
A várkertben egyetlen olyan fa lett kivágva, mely nem volt kivágásra ítélve, a többi igen,
melyet rezonanciás bemérés bizonyít. Van olyan is amit nem engedtünk kivágni, mi sem.
A várkert megnyitása még inkább életet visz majd a zöldterületre.
A strand területének megnyitásának nincsen elvi akadálya, műszaki megoldás kérdése.
Egyébként a fürdő területével vannak elképzelései a városnak, természetesen nem lakóparkot
kívánunk oda építeni.
Labritz Béla: ezekről a problémákról már beszéltünk személyesen is.
A Színház melletti területről szeretnék szólni, egyenlőre csatornázási munkálatok folynak, így
kicsit ott felbolydult a rend. Kértem igazgatóasszonyt, hogy tartsa és tartassa be a parkolási
szabályokat, ne engedje, hogy a zöld területen ill. a dísztéren parkoljanak.
Dömötör Sándor: ha már a parkolásról van szó, teljesen igaza van a hozzászólónak, hogy a
zöldterületeken is számtalan esetben parkolnak. Szeretnék mindenkit megkérni, hogy ne
tegye. Szeretném felhívni az illetékes hatóság figyelmét is, hogy nyugodtan büntessék meg a
szabálytalanul parkolókat.
Virányi Balázs: minden csütörtökön szembesülünk ezen problémával a megbeszéléseken. A
közterület felügyelők folyamatosan büntetnek, de sajnos ez nem megoldás. Megoldás a
parkolóépítés.
A várkerti parkoló engedélyes tervvel rendelkezik. Úgy gondolom, hogy a szökőkút környéki
részt mindenképpen mentesíteni fogja ez az új parkoló. Más kérdés, hogy sokan kényelmi
szempontból parkolnak szabálytalanul, de ezekre még mindig ott van a büntetés.
Huszár Gábor: örülnék ha azt is elmondanánk, hogy a várkert ciszter kolostor sarkától a
termálkút felé vezető része, led világítással egy sétánnyá alakult.
Ott ahol a ringlispil volt az egy szeméttelep volt, az most megújul és szép lesz.
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A jövő évben pedig mindenképp tervezni kell a költségvetésünkben a Múzeum mögötti
parkoló rendbetételét.
dr. Haragh László: a várkerti parkoló tervezésekor elsődlegesen arról volt szó, hogy
feltárjuk a Kossuth Lajos utcai épületek park felé eső udvarait. Például a Művház udvarát.
Ennek csak hozadéka lett a parkolókialakítás.
Kovács-Buna József: nem a strand medencét akartam védendővé nyilvánítani, hanem a
zöldterületet.
Huszár Gábor: köszönöm szépen.
Átadom a szót a másik vendégünknek.
Frank Röbert: üdvözlök mindenkit.
Legutóbbi közmeghallgatáson kicsit mérges voltam, talán nem úgy fogalmaztam ahogy illett
volna, de a véleményem továbbra is fenntartom.
Nem tudom ismerik e Nagymarost. Ott található egy Golgota, ahová lépcsősor vezet. Minden
lépcsőn található egy név, aki akkor a faluban lakott. Ma már város.
Néhány évvel ezelőtt elmentem a nagymarosi önkormányzatra. Ez az önkormányzat egy
paraszti házban székelt akkoriban. Bementem a polgármesterhez, aki mellett a gépírónő
foglalt helyet. A régi ház melléképületében voltak a tisztviselők. Az akkori helyzethez mérten
megkérdeztem a polgármestertől mennyi az ő tiszteletdíja, és a testületi tagoké.
A testület tagjai a lépcső valamelyik fokán megtalálhatóak voltak, mert Nagymarosra nem
települt be senki, kitelepítettek néhányat. Nagymaros német falu.
Gotthárdon megjelenik egy újság, melyben Csuk Ferenc írt, az elhurcolt zsidókról, akiket én
persze jól ismertem. De nem írt az ugyanakkor betelepült németekről.
A német nyelvű, zsidó vallású betelepültek az akkori település különböző helyein nyitották
meg üzleteiket, mindegyik textil üzlet volt.
A mai József Attila utca ezért volt Fő utca. Ez akkor volt mikor gotthárd már kezdett
városiasodni, már nem csak ciszter major volt.
Mikor gyerek voltam, még mindegyik élt, és egyik sem lett nyilas. Sőt volt akiről csak évek
után tudtuk meg, hogy zsidó.
Lehet, hogy legutóbb nagyhanggal beszéltem, elnézésüket kérem mégegyszer, de igaz az amit
akkor mondtam, hogy 45 előtthöz képest Gotthárd semmit sem változott, csak az üres telkekre
betelepültek a környező falvakból az emberek, hiszen elvették a földjüket. Úgy is
viselkednek, ahogy falun szokás volt. A gazda csaka földdel és az állatokkal foglalkozott. Én
azt hiányolom ezen betelepültek, a városban való magatartására semmi törekvés nem volt.
Ez a város az én szemeben ugyanolyan mint 1945 előtt.
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Huszár Gábor: köszönjük szépen.
Polgármester Úr a közmeghallgatást felszólaló hiányában 15:28 órakor bezárja.
K. m. f.
Huszár Gábor
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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