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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Szentgotthárd 

Szt/3771-12/2021. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021.október 27-én 

15:44 órakor megtartott közmeghallgatásról.  

 

Az ülés helye:   Robert Leeb terem.   

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

    Labritz Béla alpolgármester, 

    Kovács Márta Mária, 

 Dr. Sütő Ferenc, 

 Bartakovics Andrea, 

 Dr. Haragh László, 

 Vörös Gábor, 

 Dömötör Tamás, 

 Orbán Viktor képviselők, 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Dr. Gábor László önkormányzati és térségi erőforrások vezető,  

Kovács Ágnes pénzügyi vezető, 

    Dr. Krajczár Róbert hatósági és koordinációs ügyek vezető, 

Doncsecz András városüzemeltetési vezető, 

 Molnárné Melczer Vivien jkv. vezető, 

 

Igazoltan távol van: Koszár András nem képviselő alpolgármester,  

   

Meghívott vendég:  Gál József a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője, 

Nagy Gergely a Gotthard-Therm Kft. ügyvezetője, 

Fábián Béláné a Városi Gondozási Központ intézményvezetője, 

Horváth Tiborné a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

intézményvezetője 

 

Huszár Gábor polgármester, a közmeghallgatást megnyitja. 

 

 

Bana Tibor: Szeretettel köszöntök mindenkit. Azért tartottam fontosnak eljönni a mai 

Képviselő-testületi ülésre és röviden szólni Önökhöz és városunk polgáraihoz, mert lezajlott 

az előválasztás. Első alkalommal került ilyenre sor Magyarországon. Egyértelmű eredményt 
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mutatott a szavazás, köszönöm a választókerületben élők bizalmát, 67 %-os eredményt tudtam 

elérni, a tavaszi választáson tudok indulni a mostani egyéni képviselővel szemben. 

Szentgotthárdon 91 %-os volt a támogatottságom, ami különösen megtisztelő. A bizalmukat 

természetesen meg fogom szolgálni, úgy ahogy eddig, a jövőben is számíthatnak rám. Minden 

tőlem telhetőt meg fogok tenni, hogy Szentgotthárd és térsége fejlődni tudjon.  

 

Huszár Gábor: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Egyetlen mondatot meg kell jegyeznem, 

hogy azért kicsit sántít a tajvani küldöttséggel való tárgyalás. Mert, hogy ha tényleg annyira 

fontos lett volna, akkor nem Viniczay Tibort városunk volt polgármesterét hívta volna 

Képviselő úr a tárgyalásra. Semmi gond, természetesen rendelkezésre állunk további 

fejlesztések, és befektetők kérésének megfelelően.  

 

Bana Tibor: Minden gazdasági szereplővel fontos egyeztetni, ezért is történt így a tajvani 

delegációval való látogatás alkalmával. Jeleztem is Polgármester úrnak, hogy örülnék annak, 

ha a város vezetés tagjaival, bárkivel tudnánk egyeztetni. Megerősítem, örülnék, ha együtt 

tudnánk működni, hiszen ez városunk érdeke.  

 

 

Huszár Gábor a közmeghallgatást 15:50 órakor bezárja 

 
 
 

K. m. f. 

 

Huszár Gábor s.k. Dr. Dancsecs Zsolt s.k. 

Polgármester           Jegyző  


