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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal   
Szentgotthárd 
160-3/2017. szám 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 1 –én  
17:40 órakor megtartott közmeghallgatásról. 

Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  
 
Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 
    Labritz Béla alpolgármester, 
    Kovács Márta Mária, 
 Dömötör Sándor, 
 Dr. Sütő Ferenc,  
 Dr. Haragh László, 
 Virányi Balázs, 
 Lábodi Gábor, 
 Szalainé Kiss Edina képviselők,  
 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
    Dr. Gábor László irodavezető,  
    Dr. Krajczár Róbert irodavezető, 

Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető, 

 
 Ercsi Nóra jkv. vezető, 
 
Meghívott vendégek:   Treiber Mária a sajtó képviselője, 
 
 
Huszár Gábor polgármester, a közmeghallgatást megnyitja.  
 
 
Kovács Tibor: az is lehetne egy napirendi pont, hogy a közmeghallgatottak által felvetettek 
2016. évi végrehajtásának értékelése. Nem sok jót tudnék ebben a témában mondani. 
Példaként mondom, hogy a parkolási rendelet nem változott, a bűzkivezető még mindig ott 
van.  
Az év során sokat foglalkoztak a rendezési terv végrehajtásával, felülvizsgálatával, 
módosításával. Lebontották a Széchenyi úti kanyarban az épületet, érdeklődtem mi lesz ott. 
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Valamikor azt mondták, hogyzöld beruházás lesz, játszótér vagy hasonló.  
A rendezési terv szerint kertvárosias beépítésbe tartozna, ehelyett egy két emeletes, hét 
lakásos társasház épül, erre van engedély. Nem gondolom, hogy az OTÉK-ot felül lehetne írni 
abban a kérdésben, hogy a gyűjtőút szabályozási szélessége 22 méter, és a 22 méteren belül új 
éület építhető. Nem lehet hivatkozni arra, hogy a régi is ott volt. Az OTÉK egyértelműen 
mondja, hogy ha jelentős átalakítás történik, akkor az OTÉK-ot kell alkalmazni.  
Azt is mondja az OTÉK, hogy ahány lakás, annyi parkolóhely kell a környéken. A hét 
lakáshoz 4 parkoló kerül kialakításra. Azzal a területtel szemben 6 autó foglalja a közterületet.  
A kanyar túlsó épületében lakók egyértelműen elfoglalják a már meglévő parkolókat.  
Azt az egyet ne tessék megengedni, hogy a kanyar közepén ne járhasson ki autó.  
Az Arany János úttal kapcsolatban volt nekem korábban felvetésem, még mindig nyílt árok 
van, de ott a parkolással is valamit kezdeni kell. 
Az Arany János út végén pedig még mindig ott van a bűzkibocsájtó.  
A parkolással kapcsolatban továbbra sem értem, hogy miért adótitok az, hogy egy adóhatóság 
1500 rendszámot átküld egy önkormányzati cégnek. Nem személyesít senkit, elég csak a 
rendszám.  
 
Huszár Gábor: a Gördülő Fejlesztési Tervben bent van a bűzkibocsájtó rendszer átalakítása? 
 
Doncsecz András: tudtommal próbaüzem van. 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: bizony adótitoknak minősül, a parkolójegyek rendszerén nem szeretnénk 
változtatni. Azt ne gondolja senki, hogy a közmeghallgatáson felvetettetekre azonnal ugrani 
kell az önkormányzatnak, ami jó ötlet  azt próbáljuk végrehajtani. 
Azt tudni kell, hogy Magyarországon Szentgotthárdon kívül nem nagyon van olyan városi 
önkormányzat, ahol  minden hónapban közmeghallgatás van, ezeket a felvetéseket pedig a 
helyükön kell kezelni.  
 
Kovács Tibor: ha valaki valamit felvetett, és azt a választ kapta, hogy megvizsgáljuk, akkor 
valamilyen formán jelezni kell, hogy a vizsgálat milyen eredménnyel zárult. 
 
Huszár Gábor: a bűzelzáró ügye nem városi beruházás, mi csak hozzájárultunk.  
 
Kovács Tibor: 2005-ben kapcsolták rá ezt a rendszert. 2007-ben tüdőbetegséget kaptam 
fertőzés miatt. Úgy képeztek rákötést, hogy a mi házunkon keresztül oldották meg a 
bűzkivezetést. Ha kell orvosi papírt hozok, és beperlek valakit.  
Ez a rendszer az én egészségemet tönkretette, azóta folyamatosan gyógyszert szedek. Nem 
szeretném, ha ezt a fertőzést gyerekek is megkapnák. 
 
Huszár Gábor: úgy gondolom Kovács úr igazságtalan. Ebben az önkormányzatnak annyi 
szerepe lehet, hogy azonnali hatállyal kérni kellett volna a VasiVíztől. 2014-ig nekünk erről 
nem volt információnk, amint felvetésre került, felvettük a kapcsolatot a céggel.  
 
Virányi Balázs: a kérdés az, hogy a vegyszeradagolással javult a helyzet? Hiszen a rendszer 
átalakítása nem hiszem, hogy megoldható.  
 
Kovács Tibor: előző ittlétemkor elmondtam, hogy jelentősen javult a szaghatás kérdése.  
A VasiVíz nem akar együttműködni az utcával, nem vették észre, hogy 6 hónapja záróidomot 
tettem a csőre.  
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Huszár Gábor: ígéretet teszek arra, hogy a vezérigazgató úrral felveszem a kapcsolatot.  
 
Kovács Tibor: arra is tegyen ígéretet, hogy a kanyarba ne fordulhasson ki senki. 
 
Huszár Gábor: rendben, köszönjük szépen.  
 
 
Polgármester Úr a közmeghallgatást 18:05 órakor bezárja.  

 
K. m. f. 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 
Polgármester           Jegyző 


