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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal   
Szentgotthárd 
160-16/2017. szám 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 31 -én  
17:13 órakor megtartott közmeghallgatásról. 

 
Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  
 
Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 
    Labritz Béla alpolgármester, 
    Kovács Márta Mária, 
 Dömötör Sándor, 
 Dr. Haragh László, 
 Virányi Balázs, 
 Lábodi Gábor 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, 
 
Távol vannak: Szalainé Kiss Edina, 
 Dr. Sütő Ferenc képviselők,  
 
 
Huszár Gábor polgármester, a közmeghallgatást megnyitja.  
 
 
Huszár Gábor: megadom a szót. 
 
Kovács-Buna József: köszönöm a lehetőséget. 
El kell mondanom, hogy az ország különböző részeiről érkező vendégeink irigykednek ránk, 
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hogy milyen lehetőségeink vannak, milyen élénk és változatos a kulturális élet 
Szentgotthárdon.  
Az Arculati kézikönyv tervezetéhez  a fórum előtti nem lehetett hozzáférni, nem volt 
lehetőség a tanulmányozásra. A fórumon csak az ott elhangzottakra reagálnak, ezt nem tartom 
szerencsésnek.  Ez tovább erősíti a lakosság közönyét. 
Az önkormányzatnak van egy 18/2013 számú határozata, mely azt írja le mi módon kell 
meghirdetni, hogyan kell közzétenni a hasonló dokumentumokat. A következő fórum 
meghirdetése sem eszerint a határozat szerint történt.  
2016. áprilisában nyújtottam be javaslatot utca elnevezésre. Ennek kapcsán semmiféle 
visszajelzést nem kaptam, csak annyit, hogy a rendezési terv módosításakor ez tárgyalva volt.  
 
Huszár Gábor: kifejezetten emlékszem, hogy tárgyaltuk, csak nem került elfogadásra.   
 
Dr. Dancsecs Zsolt: sok olyan időszak van, amikor nem lehet a közterlet elnevezésekhez 
hozzányúlni. Ilyen például mikor a választási előkészületek elkezdődnek.  
A Településképi Arculati kézikönyv kapcsán még mindennek előtte vagyunk, június 9-én lesz 
ezzel kapcsolatban fórum. Csinálunk majd egy tárhelyet, melyben a településrendezési 
eszközök lesznek meg. 
 
Kovács-Buna József: a forgalmi rend felülvizsgálata kapcsán felírtam a Hunyadi úti 
gyalogátkelőhelyet, melyet a Múzeum vonalában lenne célszerű létesíteni. Ez már többszöri 
felvetésem. Továbbá felírtam a Tompa utcai gyalogátkelőhelyet is, de hallottam, hogy volt 
róla szó korábban.  
A Borhotel átépítése során kialakítottak egy tipegőt a Széchenyi utca és a Deák utca között. 
Ez babakocsival, kerekesszékkel nem járható. Ha ott már lakások épülnek célszerű lenne egy 
normális járdát kialakítani ill. kerékpáros átkötőt, hogy végre lehessen szabályosan is 
kerékpározni.  
Utoljára hagytam egy észrevételt. A gyalogátkelőhelyeken a kerékpárosnak nem kell 
leszállnia. A gyalogátkelőhelyen a kerékpáros nem kerékpározhat, mert az gyalog járda. Ha a 
kerékpáros leszáll, onnantól kezdve gyalogos. Ha kerékpározik, akkor járművezető. 
 
Huszár Gábor: köszönjük a javaslatokat,  megfontoljuk őket.  
 
Doncsecz András: a Hunyadi úti gyalogátkelőhely kérdését az októberi ülésre fogjuk 
beterjeszteni, erről egyébként Önt e-mailben tájékoztattuk. Foglalkozunk addig is a kérdéssel.  
 
Huszár Gábor: köszönjük szépen. 
 
 
Polgármester Úr a közmeghallgatást 17:26 órakor bezárja.  

 

K. m. f. 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 
Polgármester           Jegyző 


