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BIZO TSAGA

Lendvai Fergnc kdszontotte er jerlenl6voket, nreg6llapitotta, hogy a bizottsdgi ul6s 11 f6ve
l^'ataro"atk6pee Megk6rdezte, l'rogy a kikUldott napirendi ponto[<kal kapcsolatban 6szrevdtel van-e,
illetve, hogy van-e napirendi pont javaslat.
Lenclvai Ferenc a Bizottsag elnbket megallapi'tltta, hogy tovabbi kiegeszfttis, kerd1s a napirendi
pantokkat kapcsolatosan nem ntertill fel, igy a Gevdasdgi 6s Vanosstrategiai Biz-ottsag - 16 igen, 0
'ellenszavazat
es 0 tartozkodds; mellett - a na,ailendet elfogadtta es az alabtti hatdtrozatot hozta:

![!6lzp17 (ll.?9',) liVB. sz. hatA{ozq!
A Gazdas6gi 6s V6rosstrat6giai l3izottsdrg az Ultis; napirendj6t aZ alihbiak szerint hataroz:za meg:
t.

NYILV,ANOS ULES

1.) Javaslat a,,TOP-7.1.1-16 Kulturdlis 6s kqzoss6gi terek infrastruktur6lis fejleszt6ser 6s helyi
k6zoss6gszervezeis a vdrrosi helyi fejles;;ztdsi stratdgrAttdz kapesol6dva" megnevez6sti
p6ly Azati fel h iv6ssal ka prc;so iatos d 6 nt6 sek m eg hozatal 6 ra
El6ad6: {3zak6ly szabolcs, a Vdrosfejleszt6si Kabinet vezetdje
I

Felel6s: Lendvai Ferenc, a bizclftsiig elnoke
1.) Javaslat a,,TOP-7.1.1-'16 Kulturillis 6s k.OzOssegiterek lnfrastrukiur6lis fejlesztesel es helyi
k6zoss6gszervez6s a vilrosi helyi fejler;ztesi strat6gi6hoz, kapcsok5dva" megneve;z6sti
o nt6r s e k m e g h ozat a 6 ra
6r cs <l atos d
Szak6ly Sizahrolcs, a \/drosfejleszt6si KaQinet vezetoje

p 6tly 1rzati f e I h iv6 s s a I ka

Elqadp:

I

|

igen'
llles KArqty: Eszrev6telkent jelzi, aryri a hat6r'ozatijavaslatot nem ririnti, az eloterjeszt6st virszont
van
szo'
;6r"id6khAz szoltorolnd az etoterjeszt6sbol, ftiszen kesobbi <;ivil kdzpont kialakit6s6r6l
Fles6bb kell err6l megdllapodni, javasolja, hogy clont6st ne hozpianak.

!.endvai Ferenc: K6ri, hogy mivel
rnelyik r6szre utal.

'/0 oldalas

arnyagrol van $zo, a vita folyarnAn mindertki ielezze,

|\iloln6r Miklqs: Technikai 6szrr:vdtele lenne. Mindenki figyelrnet felhivnil, hogy a kulcsprojekt
6pribtb" * nien1en be, mivel dletvesz6lyes. IS,ZOVA vagyonke:zel6sben van. A m6di6bian jelentek
nneg, amint ujsdgir6k ott bent vannark. Ha valerl<ire r6szakad eqy' gerendo, p'rokll6ma van. Az 6pUlet
a SZOVn vagyonkezel6s6berrr van.-l---&tJutite!--nefn ert'(1,2!6.-"K6ri, hogy mivel az epUlt
balesetvesz6lyes, mincjenki jel<>r-zet elore, ha brl: akar menrri 6s a megfelelo ovint6zked6seket tegye
rneg.

;ye&ly_Szabjlgg. K6t-hdrom rnondatot szeretqe mondani az plozmbnyekrbl, korUlm6nyekrol. Ez a

pitlyil.zati
f>at1azannnyiOin mas, az osszes tobbi kidolgc,zott p6lydzatho1" k6pest, hogy ez egy valorli
verseny. n frelyi akci6csoport el6ktis;zitett egy olyan strat6gidt, prni probltimhkat vet fel. A problem6k
rnegold6sara pedig a nyertes p\l'yhzat 6ltal kriztositott forrfs;ok adnak lehet6s69et. A kordbbi
5>itlyAzat osszege; a benyujtott 1:6lyiizathoz kdpest v5ltozotl..

LCIdvaifgIC!_c: Kdszonti a Vdrosfe,jleszt6si h.ft, kepviselojet, (€rrdezi, hogy van-e kieg6szlt6se?
megtort6njen 6s

Telefon: +36 94/520-'1 00
Fax:+36 941328-148
Web: www.szombathelv. hu

Dr.

l0Kqyiqh__.l9vdrqv:

llles Kiirroly alpolg6rnrester 0rhoz csdtlakozna, ezen az 0ton tovdbb

menve, azt is szeretn6 tiszt6zrri, hogy mik a;:okr a feltetelek a oivil szervezretek r6sz6re, ami a
haszn6latot biztosltan5? Egyrdlszt olyan hlrer van a dolognak, hogy belteny6szetek alerkultak
ki, 6s Hende Csaba holdudvarilho:z kothet6 ia civil tdrsadalom. Csovdlta a fejet maga is, hogy
valoszlnrileg nem i5,;y van, der jr5 lenne ezt egy 6tl6tl'rato rbndszerbe foglalni, hogy a civil
szervezetek is l6ss6k, hclgyha otthonra kivdnnak lelni, m69iq rnit kell nekik teljeslteni iahhoz,
hogy egy ilyen megfejlesztertt civil paradicsomba br: turcijanak jutni 6s kerulni? Ezl
mindenk6ppen fontosnak tartjer.

Dr. Nem6nv Andrds;: FolytatnS, ahol volt polgdrmester rir abbahagyta. MegertUk mAr, az
Orvidekhdzhoz kapcsolod6 Szul6fSld Egyesr)lettel, hogy r:ivil szervezetek pAlyAztatls6n klvUl
kapott egy hatalmas Osszeget a {iz:ent M6rtorr programb6l 70 milli6 forint korOli osszeget. M6g
az 6sszes tdbbi civil szervez:et enn6l kiserbb osszegre tudott p1lyilzni, akkor az6d nem
v6letlenUl tesznek fel ilyen k6rrj6seket. F6leg, l'togy az anyagpan, val6ban, ok nelkUl sz:erepel
az 6rvid6khdz. NyilvAn 6nmegteljersit6 j6slatnak l6tszik ehrben a pillanatban. Ki az, aki e,gy civil
h6z epitesben, mrikddtet6s6bern tdmogatni AJplyElSl nem-ertheif6. Hogyha mdr nevesitetm azl,
aki ebben a felv6tel npm_er1heJ,p-_E\iztos, hogy nem v6letlen velle le llles alpolg6rmester f r ezt
a javaslatot. A kinos probltirrr6t rnaga is dlrz6kelte. Jobb lett volna taliin az el6terjeszt6s
megirAsa el6tt 6szrevenni 6s' akkor ta16n e:zel< a k6rd6sek nem is merUltek volna fel. Az6rt
l6tszik, hogy mia MagyarorsziilEon a civil sze,rvezetek tdnrogatiisa el6gg6vak f6nyben van 6s
orszdgos hireli kozdtt is sz:erepel. Mint l6tjuk, a nriniqzterelndk hildat uzent a civil
szervezeteknekl, nyiivdn nem rnirrdenkinek. De ilyen kdrUlm6nyek k6zdtt oivil hdzat k6szfteni,
h6t lehet akdr hrdtorr;dg. Bizik abban, hogy rnire ez elkdszul, semmi kdze nem lesz a mostani
korm6nynak ehhez. Megl6tjuk mi lesz 6s rnc'nnyi lesz. Az bizlos, hogy arz Orvid6khS;2, 6s a
nrdgotte lev6 SzUh5fold EgyesUIet az eddigiek alapjlin a bizalmdt nem nyerte el. Az
elszfmol6sban is tapasztalt vissz;a 6l6seket, zrzota is csak rossz hlrek jelennek meg r6la 6s
belteny6szetnek trinik az egdsz. Ett6l fUggetlenUl, nyilv6n nrost m6sr6l szavazunk, hogy
akarjuk-e, hogy egy ottani dpulet norm6lis kor0lm6nyek koz:6tt n1zzen ki. Azt hiszi, hogy
tiimogatni fogjdrk. K6rd6se az lenne, hogy kitnak-e el6re an{ryira, hogy ennek a mtikodtet6si
kolts6ge korulbrelUl mennyi lesz'? Nem az6r!", mert nem akarnl, hanem med rengeterg m6s
kolts6gvet6si t6tellel is kell nrajcl foglalkozni a kovetkezij evek koltsegvetdseiben. A 'felvetel
nem 6rthetS

Lendvai Fereng: Elmondja, hogy mindig hallja az ellenzQki k6pvisel6[< sz5j6bol, hogy
k6vetkez6 6s az azutAni ciklusra mit tervez:nek. Nyugodjanak meg, nem adjSk kdnnyen

a
a

boruket.

Tdbben a mikrofon hasznpLabt nelLy!-bpSZfu!1pk, a

felv1telwn 6rthet6'

Lendvai Ferenc: Nem ilyen rnirdszerekkel (olgozunk, eszUkbe sem jutott ilyen. Az:, hogy
Onoknek ez esz6be jul, az r;ajiirt jellegrl prcQl6ma. Ha a k(sedelmes fizet6st visszadrl6snek
tudj6k be az 6rvidekh6zn6l, <>ztvisszautasitan6, mert nem vissza elesrol volt sz6, hanr:m egy
clecember 28-i fizetes helyett janu6r B-6n fizettek. Ez nem vigsiza6l6s. Nyilv6rn nem jog6sz, de
(rgy gondolja, hogy a ketto ko:z6tt irridsi kUl6rrbs6g van. Perrsze lehet cstlszl.atni, 6s egyeb olyan
t6vinformdciokkal dolgozni, ami az Ondk szempontjdib6l lqhet, hogy pozitlv. De dltalSban
azokat s6rtegetn6, akik jelen vannak 6s most rrem l6t serrkit az 6rvid6khirztol.
Dr. Nem6nv Andr6s! Elnok rir kdrpviseli 6ket l6that6an.

Lendvai Ferenc: Nem kepviseli 6ket, csat< elmondta. llltls; Kdroly alpolg6rmester 0r az
flrvidekh6zat kivetette kdzbr:n, fgy gondolja, ha valahol tort6nt egy hiba, adott esetben az
eloterjeszt6sben,akkor pozitfv dollog, ha ezt korrig6lja a vdrpsvezet6s, ahelyett, hogy ha ezt
most akartuk volna, a szavazatinllkal 6tvihettulk volna.

olfan kulcsprojektet tal5lni, amely nem
tiimogat fejlesztdsi munkdkat, gondol itt az elnraradt fejleszt6s$krre, hanem igenis legyen egy olyan
er6, egy olyan pSlyAzat, ami ktrz6ssegfejlesztesi celCI. Haf kulcsprojektet vdlaszt a testUlet,
Dr. Takdtsn6 Dr. Tenki M6tla: Az alapotlet, hogy igyekezzunk

gazdasdgi, v5llalkozoi es civil szf6ra. Ugy vr3li, lrogy ez a c6l, hogy civil hdz alakuljon meg a lerobbant
169i, alpolg6rmester [r Altal elmonrJott 6letves;z6lyes epijletbol, erz mindenkinek megnyugtato dolog
lenne. Egyr6szt kozossd;gvedelem g felyElpl nem_prt@6-rndsr6szt arrol sz6l a dolog, hogy m6r a
munka kezdetekor olyan civil szervezetek venndnek rbszl, a fe'lv'.eJBl nem ertheto. Ez a kulcsprojekt
mindenkr5ppen arra szolg6l, hogy a:z aktivan rrrriik6d6 szombathelyi civil szervezetnek egys6gesen
adjon lehetos6get. Az kes6bbi clolog, hogy a munkabizottsdgnail ki hogyan alakitja ki a mtikod6snek
a felteteleit. A Jogi 6s T6rsadalrni Kerpcsolatok Bizotts69dnak elnrokek6nt folvamatosan figyelemmel
fogja kis6rni es a bizottsdgot is folyamatosan tdjdkoztatni fogj6[<.

Lendvai Ferenc a Bizottsag elndke meg(tllapftotta, hogy tovdbbi kiegdszftds, kerd6s a napirendi
ponttal kapcsolatosan nem merult t'el, lgy a Gdzdas€r$ es Vqncsstrategiai Bizottsag * 12 igen, 0
ellenszavazat 6s 2 tartozkodas mellett- az aliib,bi hatarozeftot'hozza es a nt6dositott el1terjesztest
elfogadja:

A37lil017 (il.z0,) GVB. sz. hatSrozat
Gazdas6gi 6s Vdrosstrat6giai l3izotts69 a 1312017.(11,2.) Kgy. sz6m0 hat6rozatban kapott
felhatalmaz6s alapj6n a ,,Javaslat a ,,TOP-7 .1.1-16 KulturSlis dls koz6ss6gi terek infrastrukturSlis
fejleszt6se 6s helyi kdzoss6gszervez6s a vArosi helyi fejleiszt6si strat6gi6hoz kapcsol6dva"
megnevez6sri piilyrlzati felhfvdrssal kapcsolatos ddnt6sek l"neghozatalara" cfmu eloterjeszt6st
megt6rgyalta, 6s a tdmogai6si kdrelem vegsd tartalmdrt a2 el6terjeszttis szerinti tadalommal
elfogadja.

A

FelelSsok:

Hat6rid6:

llles K6rolyalpolgdrnrester
Lendvai Ferenc, a Gazdasdgi 6s Vdrosstrategiai t3izotts6g elnoke
(a vt5grehajtdrs6rt:
Dr. Ajkay Adri6n, a Savaria V6rosfejlesztesi Kft. vezet6je
Szak6ly Szabolcs, a V6rosfejleszt6si Kabinet veZet6je)

azonnal

Az ul6st 13:15 perckor Lendvai Ferelnc, a bizottsAg elndke berek

val
a bizotts

bizotts6gi tag
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