
1 

 

 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal   
Szentgotthárd 
Szt/600-2/2018. szám 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 31 –én  
16:22 órakor megtartott közmeghallgatásról. 

Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  
 
Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 
    Labritz Béla alpolgármester, 
    Kovács Márta Mária, 
 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, 
 
Távol vannak:  Dömötör Sándor képviselő, 
 
Meghívott vendégek:   Treiber Mária a sajtó képviselője, 
 
 
Huszár Gábor polgármester, a közmeghallgatást megnyitja.  
 
 
dr. Szerzőné Mikos Mária Magdolna: a rendezési terv módosításhoz szeretnék hozzászólni.  
Körülbelül negyedszerre vagyok itt a témámmal, a rábatótfalusi 3792 hrsz- ú telkünk kapcsán.  
2016-ban került a bele a rendezési terv módosításába a teljes eljárásban.  
Októberben hoztak már döntést a terület felülvizsgálatáról, de akkor még sokkal nagyobb 
területről volt szó. Akkor azt az ígéretet kaptam, hogy kb. fél évig tart a felülvizsgálat, de még 
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mindig nem zárult le. 
Részt vettünk a városi fórumon, voltunk személyes meghallgatáson, többször elmondtam a 
problémánkat a testület előtt is. 
Szeretném felhívni a figyelmet a 18-as körülhatárolt részre, az 1. pontban mi megjegyeztük, 
hogy ez csak a szomszédos telket határolja körül.  
Rajtunk kívül eddig mindenki megoszthatta a területét, építési engedélyt kaptak az 
önkormányzat részéről.  
Úgy gondolom, hogy az önkormányzatnak célja kell, hogy legyen a fiatalok támogatása, a 
letelepedés elősegítése. 
Nem tapasztalunk segítőkészséget az önkormányzat részéről. 
 
Huszár Gábor: Ha az Önök szempontjai szerint cselekednénk, akkor 100-120 millió Ft 
terhelné az önkormányzatot, annyiba kerülne az út kialakítása. 
Megítélésem szerint a főépítész a legmegfelelőbb változatot tette elénk, a szakhatósági 
egyeztetések még ezután következnek.  
 
dr. Szerzőné Mikos Mária Magdolna: van egy tervezett közút, mely csak részben valósult 
meg annak idején. A magánútunk bekötéséhez mi nem ragaszkodunk, lehetőségként 
ajánlottunk fel.  
A szomszéd még megoszthatta a telket, mi pedig már nem. Sosem kaptunk javaslatot 
Önöktől, mi lehetne a megoldás. 
 
Virányi Balázs: úgy gondolom ez nem személyeskedés, ott élők közül mindenki érintett.  
Ha beavatkozunk egy ekkora területbe, akkor később problémák lesznek a csapadékvizekkel, 
a közművekkel stb. Úgy gondolom, hogy majd a szakemberek megtalálják a megfelelő 
megoldást. 
 
Huszár Gábor: köszönjük szépen, Kovács – Buna Józsefé a szó.  
 
Kovács-Buna József:  
A kék zóna témájához szeretnék hozzászólni. Végre volt egy olyan közlekedési javaslat, 
melyet számlálás előzőtt meg, tényleges adatok alapján készült el a javaslat. 
Azt valószínűleg kevesen vették észre, hogy igazából nem is a kék zóna megszüntetéséről van 
szó, hanem egy parkoló övezet kialakításáról. Ez az övezet több utcát foglal magába 
zöldterületekkel és egyéb felületekkel együtt. Úgy gondolom, hogy 4 tábla kihelyezése kevés 
lesz ahhoz, hogy a rend kialakuljon, az egész övezetet felül kellene vizsgálni, rengeteg 
felesleges tábla van. Célszerű az egész övezetben a felfestéket pótolni, ill. helyreállítani.  
Egyúttal lehetőség nyílik arra, hogy a József Attila utca két veszélyes csomópontjában a 
forgalmi rendet úgy átalakítani, hogy a Rákóczi utcából a József Attila utcára fordulók ne 
kísértsék az ütközést, ill. a Deák Ferenc utcából kikanyarodók valamiféle belátással  bírjanak, 
ne vakon kelljen nekik kiállni.  
Ezen két csomópont közelében elő kellene írni a baloldali parkoltatást, és nem a jobboldalit, 
ahogy a vázlaton szerepel.  
Úgy gondolom, hogy az új rend fenntartására nagyobb energiát kell majd fordítani. 
 
Huszár Gábor: köszönjük szépen.  
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Polgármester Úr a közmeghallgatást 16:51 órakor bezárja.  

 

K. m. f. 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 
Polgármester           Jegyző 

 

 

 


