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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal   

Szentgotthárd 

416-1/2016. szám 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 27-én 

16:29 órakor megtartott közmeghallgatásról. 

Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

    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, 

 

Távol vannak :  Labritz Béla alpolgármester, 

 

 

Huszár Gábor polgármester, a közmeghallgatást megnyitja.  

 

 

Kovács-Buna József:  
Elkészült a buszpályaudvar, a közösségi közlekedés csomópontja. Feltételezem, hogy az 

átvételnél, használatbavételnél a városnak is volt valami szerepe. Ha nem, akkor sem 

mentesül attól, hogy a közforgalmú területeken látható rendellenességek megszüntetését 

kezdeményezze.  

 A várakozó helyet várakozni tilos táblával jelölték meg.  

 A forgalmi sávot várakozóhely táblával jeölték meg.  
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 Az Ady Endre utcában a megszünt buszmegállót továbbra is buszmegálló tábla jelzi, ami 

egyértelműen megállási tilalmat is jelent.  

 A Hunyadi út ill. Ady Endre utca kereszteződésénél semmi sem jelzi, hogy merre van a 

vasútállomás, buszpályaudvar. 

 A régi buszpályaudvaron továbbra is megállnak a buszok, pedig egyetlen buszmegálló 

tábla sincs kihelyezve, így tulajdonképpen bárki bárhol parkolhat a területen.  

 A Hunyadi úton egyébként sehol sincs jelezve buszmegálló.  

 Az elektronikus táblán pedig semmi sem olvasható.  

Tudom, hogy mindenki tudja, hogy hogyan működik Gotthárdon, de hátha érkeznek idegenek 

is.  
 

Huszár Gábor: városunk indokolatlanul túl van táblázva. Abban kérnék segítséget, hogy ezt 

hogyan csökkentsük.  

Kovács-Buna József: az értelmetlen táblák megszüntetésével egyet tudok érteni.  

De gyalog és kerékpárral is végig kellene járni a várost, nem csak repülőről nézni az utakat.  

Különböző helyeken a GYSEV által kihelyezett tábla jelzi a vasútállomás hol létét, többek 

között a Széll Kálmán téren a kerékpárúton.  

A fizető parkolókról szóló rendelet tavaly háromszor lett módosítva, a 9 § (1) bekezdés (d) 

pontja és a (2) bekezdésének szövege ellentétes. 

Az 1. mellékletben időintervallum korlátozással érintett várakozóhelyek listájában a 

vasútállomás előtti parkoló nem szerepel. Pedig tábla ott is jelzi. 

A Deák Ferenc utca 15-17. és a Széchenyi utca közötti terület az 1. mellékletben két féle 

zónába van besorolva. 

A jelenleg kihelyezett várakozó hely tábla a következő kereszteződésig érvényes, az udvar 

tulajdonképpen parkolható. 

A díjfizető automatákon félrevezető információ található, üzemeltetőként az Önkormányzati 

Közszolgáltató Vállalat van megjelölve. Ez az új automatán is így szerepel. Az automata 

szerint szombaton is kell díjat fizetni, míg a tábla szerint nem. 

Van egy új kezdeményezés is városunkban, eddig úgy tudtam, hogy a kapubejáró előtt tilos 

megállni és várakozni, új felvetés, hogy a kapubejáróval szemben is tiltva legyen a megállás 

ill. várakozás. Konkrétan a Honvéd ucában történt ilyen. 

A HÉSz és a szerkezeti terv módosítása kapcsán már többször elmondtam, hogy bizonyos 

eljárási dolgok nem történtek meg. Szeretnéma  következőket felolvasni: 

„A megkezdett szerkezeti terv és HÉSz átalakításának mérete, tartalma indokolttá teszi a 

teljes eljárás előzetes tájékoztatás, elfogadás előtti tájékoztatás lefolytatását.  

A központi városrész szerkezeti tervének módosításával kapcsolatban lakossági fórumra 

meghívás a város lakói számára nem volt közzétéve. Ezt a város honlapján, ill. a hivatal 

honlapján is közzé kellett volna tenni. 

Szíveskedjenek a 314/2012 (XI.8.) kormányrendelet és a saját 18/2013 településfejlesztéssel és 

településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályaira vonatkozó határozatukat 

betartani, és az szerint eljárni. 

A településrendezési eszközök készítése során ( szerkezeti terv, HÉSz ) tegyék közzé a tervezett 

változtatásokat, és biztosítsák az eljárásban való részvételt mindenki számára.  

A HÉSz módosításával kapcsolatban az eddig kiadott anyagban nincs információ, tessenek ezt 

is közzétenni. A szerkezeti terv változtatásai sem lettek közzé téve.” 

 

Dr. Dancsecs Zsolt: alapvetően szeretem a lakossági felvetéseket, de az nem fair, hogy Ön 

otthon felkészül a rendeletekből paragraffusra pontosan, és ezen felvetésekre nem tudunk 

csípőből válaszolni. Sokkal jobb a következő módszer: 
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Ön bejön a hivatalba és jelzi nekünk aproblémákat, természetesen foglalkozunk a témával, 

persze nem olyan látványos, mint most a kamerák előtt. 

Semmi okunk nincs arra, hogy eltitkoljuk a szerkezeti tervet ill. a HÉSz módosítást, 

egyszerűen nincsen kész, mert a készítő egészségügyi gondokkal küzd. Eddig minden fórum 

meg volt tartva, mindenki véleményét meghallgattuk, Ön és a szentgotthárdiak több mint 70 

pontban tettek kiegészítést, megpróbáltuk mindet figyelembe venni.  

 

Huszár Gábor: a képviselők is el tudják mondani, hogy a városrészeken micsoda érdeklődés 

volt a fórumokon.  

 

Kovács-Buna József: az eljárás rend szerinti eljárás lefolytatását hiányolom, nem azt, hogy 

én nem tehettem észrevételeket.  

A honlapon májusi az utolsó meghívó. 

A szerkezeti terv kapcsán a 2005-ös van feltéve a honlapra, amit egyébként addig is meg 

lehetett találni. Nem volt azon bejelölve mi kerülne változtatásra.  

A városrészi meghívókat sem találtam. Azt sem tudom, hogy a központi városrésznek ki a 

képviselője.  

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, a közmeghallgatást bezárom. 

 

 

Polgármester Úr a közmeghallgatást 16:50 órakor bezárja.  

K. m. f. 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester           Jegyző 


