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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal   
Szentgotthárd 
Szt/ 600-18 /2018. szám 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 27 –én  
16:02 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, 
 Dömötör Sándor, 
 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.  
 
 

Huszár Gábor: megadom a szót. 
 
dr. Szerzőné Mikos Mária Magdolna: a rendezési terv 18. pontjával kapcsolatban 
szeretném fenntartani a bedaványunkat, kérelmünket. 
Sajnálatos, hogy a város egy bizonyos területe ennyire diszkriminálva van. 
Két év alatt nem sikerült pozitav megoldást találni a területrészünkre vonatkozóan. 
Ugyanezen terület másik oldala felosztható volt. 
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Úgy gondolom a főépítész által leírtak nem fedik a valóságot. 
Próbáltam mindig mérsékelten, indulatmentesen átadni az információkat, több helyen is 
jártunk az ügy kapcsán. Voltunk jegyző úrnál, a rendezési terv módosítását végző cég 
szakembereinél ill. minden olyan fórumon, mely a témával kapcsolatos. Ígéreteket kaptunk 
arra, hogy találnak megoldást. 
Ennek ellenére még mindig áll az ügy.  
Úgy érzem, hogy a főépítész és a cég nem azon dolgozott, hogy bekapcsoljuk a város 
vérkeringésébe a területet. 
Nem igaz, hogy nem megoldott a terület feltárása, az ingatlan két oldalról megközelíthető.  
 
 
Huszár Gábor: az első szótól az utolsóig vissza kell, hogy utasítsam az elmondottakat, 
mindenki azon dolgozott, hogy megoldást találjon. Ez a terület nem épült be az előző száz 
évben, mert nem megoldott a vízelvezetése. Egyébként lehet építeni erre a területre, mint 
ahogy a többire is, egy épületet. A rendelet csak a további telekfelosztást tiltja.  
A másik oldalon, ahol építenek, korábban is állt épület, annak a helyére lehetett építeni. 
Köszönjük szépen a hozzászólást! 
 
 

Huszár Gábor Polgármester a közmeghallgatást 16:16 órakor bezárja.  

 

K. m. f. 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 
Polgármester           Jegyző 

 


