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a jerlenl6voket, megdllapltottra, hogy a bizottsdgi UIes 15 f6ver
hat6rozatk6pes. Megkerdezte, hogy a kikUldott rrapirendi pontokkal kapcsoliatosan van-e 6szrev6tel.
van-e napirendi pont javaslat. l{aprirendi m<idosito javaslatkenljelzi, hogy Jorddn Tam6s k6rte, hogy
a szinhAz kerdeset els6kent tSrgyalj6k, rnivel .lorddn Tamiisnakr 18:00-kor P6csett el6acl6sa van.
Lendvai Ferenc kOszdntdtte

A Bizottsdg el6s:zor Lendvai Ferenc modosltd jlrvaslatrir6l szilvaz, amit a Etizottsdg 12 igen,0 nem
6s 0 tarl6zkoddssal elfogad.

Lendvai Ferenc a Bizottsag elndkt> megallapitatta, hogy totrabbi kiegeszft1s, kerdes a napirendi
pontokkal kapcsolatosan nem mertilt fel, igy a Ciazdas€tg1i es Veirosstrategiai Bizottsag -. 15 igen, 0
ellenszavazat es 0 taft6zkodas m<>llett - a napirendet elfogadta 6s az aldbbi hatdtrozatot hozta:
38i1120'17 (11.27=)

GVB. sz. hatiitrozat

A Gazdas6gi 6s Vdrosstratt6giai Bizotts6g az ul$s napirendj6t a:z aldbbiak szerint hatlrozza meg'.
t.

]{YrL\/ANOS UIES

1.1

Javaslat a Wecires S6nrdor Szinh6z ltlonpnofit Kft. tiglrvezet6i pSlyf zat|val kapcsolatos
dont6s nreghozatal6ra (K.d,zgyfi l6s 1l l3t)

El6ado:

2.1

Javaslat

Lakbzi Gdbc,r, a Vdros[rzemeltet6si Osz:t6ly vezet6je

a $zent Mirton Terv ll. iitem6vel kapgsolatos dont6sek

(Kcizgyfil6s

El6ad6:

meghozataldra

1")

Szak6lySzab,olcs,aVdrosfejlesztdsiKabinetosztdlyvezetdje
Meqhivottak: Vas6ros Zsolt, a Nlarmerr Epit6szet,i St0rCici Ugyvezet6je
Csapldros A,ndrea a Saverria Mrlzeum igarzgatoja
Dr. Ajkay Adridn, er Savarnia V6rosfejles:ztdsi Kft. Ugyvezet6 igazgat6ja

3.i

Javaslat a Szonnbathelyl Fedettl lJszoda tovibbi fejlesztris6vel kapcsolatosi dcint6sek
meg hozataldna ( Kozgyfi lets; 2.)
El6ad6: SzakdlySzab,olcs,aV6rorsfejleszt6siKabinetosztdlyvezet6je
Meqhlvottak: Gdspdr P6ter 6plt6sz-tenvezo
Dr. Kohr.rth Viktor, a VlrSlV[Z ZRt. vezdrrigazgatoja

4..1

Javaslat a ,,Helyi gazdas;lgyfejle,szt6rs" cimfi, a TOP 6.1.3-15 k6dsz6mri p6ly6zat keretrln
beltil megval6sfitand6 ,,Szombathellyi V6sdrcsarnok felrijit6sa" clmii projekt
v6zlatterv6n e k elfo g ad6sf ra ( K,cizgy'fi l6s 3. )
El6ad6k:. Lak'6zi Gdbor, a V;Srosulz:erneltet6s;i Osz:t6ly vezetoje
Szakdly Szab,olcs, a Vdrosfejlesztdsi Kabinet oszt6lyvezet6je
Meqhivottak: Dr. Ajkay Aclridn, ar Savania V6rosfejles:ztdsi Kft. Ugyvezet6 igazgatoja
Litkei Tam6s 6pit6sz
Toth lmre, a l3zornbathrelli V6rosi Viisdrcsarnok igazl3atoja

5J Javaslat Szombathely Mellyei Jlogri Vfiros Integ16lt
StrategiAja m6dositdsdra (Kr5zgyr[il6rs 4.)
El6ad6: Szak6ly Szerbolcs, a Vdror;fejlesztdsi Kabinet vezet6jre
Meqhivott:

Teleptil6s,fejleszt6si

Bajnai Liiszh5, a Viirosfrajleszt6s Zrt. ve:l6rigazgatoja

Telefon: +3ei 94/520-1 00
Fax:+3€i 941328-148

Web: www.szombathelv. hu

6./ Javaslat a kcizvilsgit6s

frejles:zt6s6vel kapcgolatos

dcint6s

meghozatal6ra

(Kcizgyfi[6s 5.)

El6ad6:

7.1

Lak'bzi G6bor, a V6rosuz:emeltet6si Osz:tdly vezetSje

Javaslat Szombathely M,e1;yei Jogri V5ros Onknrmhnyzata 2017.6vi k6lts6gvet6s6r5l
sz6l6 6nkorntAnyzati rendelet megalkotisira (Ktizgyiil6s 6.)
Steger Gdbor, a Kdzga',zdas6gi 6s Ado Qsztdly vezet,Sje
Ef 6ad6:
Meqhivott: G6spdrn6Farkas,Agotakonyvvizsgii16

8./ Javaslat az

onkorrn6nyzat tularjdon5ban

l6v5 nem lakis c6lj6ra szolg6l6

helyis6gek bFrleti dijdrna[< megillapit6s6ra (Ktizgyiil6s 7.)
El6ad6: Lakezi Gdbor, a V6rosui;lemeltet6si Osz:tdrly vezetdje

Polg6rnnesteri Hivatalban 6s a l(dztertilet-l'eliigyeletn6l dolgoz6
koztisztviselSk kozszolgAlati jogviszony6nak egyers ktird6sei16l sz6l6 1712012. (lV.04l
on ko rm6nyzatfr ne n d ellet nn 6dositSsil ra ( Kcizgy ff l6s p. )
El5ad6: Nagyne Dr. Giats l\ndrera, a Jogi, f(epvisel6i 6s Hatosdgi Oszt6ly
vezetoje

9./ Javaslat a

10.t Javaslat az onkornnAnyzati ASP rendszer onsz6gos kiterjeszt6s6hez tortt'in5
csatlakoz5sra a KOFOP-1.2.1-VEKOP-16 p6l'l6zatkeret6ben (Kozgyfill6s 17.)
El6ad6kl Keringer Zsolt, az Informatikai, Mirr6segUgyi 6s Gonclnoks6gi Kabinet
vezetdje
St6ger Gdbor, a K,6zgazdas6gi 6s Ado Osztdly vezet6je

1'l.l Javaslat Szombathely Megyei Jogui Viros
m6dosit6sSra a Szombathely,

',1273163

teleptil6srendez6si

erszkciz6nek

hrsz. ailatti iingatlan vonatkozisiban liKcizgyfil6s

e.)

El6ad6:

Meqhfvott:

Dr. Telek Mikl6s, a Polgdrmesteri Kabinet vezet6je
Gergye PtitertelepUl6stervez6

12.1 Javaslat bollcsSdei ell6tiis biztos'itbsfra vonatkb;zo feladat-ell6t6si meg6llapod6s
k<it6s6 re

Kozs;6g 0 n konrn6 n yzatAv al ( l{c5,zgyfi l6s 1 2. )
Dr. Bencsics Enik6, az fig6szs6gtigyi es Kozszolgdlati Oszt6ly vezetdje

G e rr csap6ti

El5ad6:

13.1 Javaslat a szociflis 6s gyenmekj6l6ti feladatok erll6tis6ra k6tott

meg6llapodisok

m6dosit5s6ra (Kcizgyfi l6s 1 3.)
El6ad6: Dr. Benr:sics Eniko, az lig6szs6gUgyi €rs Kozszolg6lati Oszt6ly vezet6je

14.1 Javaslat a koztertilet haszn6lht6nak sza$irlyai16l s26il6 2120'l'1.

(1.31.)

kormdnyzati rendelet nr6dosit6sdra 12017 .02.0E.f ( Kcizgyfi l6s 1 4.)
Et6ad6: Nagyne Dr. Gats,Andreq, a Jogi, Kepviserl6i 6s Hatosdgi Osztdly
vezet6je

on

15.t

Javaslat

16.1

Javaslat a Szomhathely Nlegyei Jogri V6ros OnkonnrSnyzata tulajdon6ban l6v6
koztemet6k fenntart6s6val tis Uzemdltettisrivel kagrcsolatos feladatok ell6tdsSra
(Kozgyfll6s 16.)
El6ad6: Laklzi G6bor, a \r6rosUaemeltet6si Oszt6ly vezetdje

17.t

A KLIK Szombathelyi Tankeniilet tiimogatisi k6relnne a Bercsr6nyi Mikl5s Altalenos
lskola rendezv6lty6hez
El6ad6: Lak6zi G6bror, a \/6rosuzemeltet6si Osztdly vezet6je

a fizet6parkolSssal kapcsolatos dcintrls meghozaltalSra
El5ad6: Lak6zi G6brcr, a \/6rosruzemeltet6si Osztiily vezet6je

Olclalsz6m: 2

/

16

(Kcizgyfil6s 15.)

18.1 T6j6koztat6 a

l6gszennr,lezti:; cscikkentds,e 6rdek6ben elrendelhet6

int6zkeddsek
rnegtrltel6vel
El6ad6: Lak5zi G5bor, a VilrosUzerneltet6si

19"/

k:rpcsolatos

szab6lyokr6l

Osztlily vezetdje

Javaslat a vagyongazd6lkodisil bevr6telek alakull6sdr6l szol6 t6j6koztat6
elfogad6sSra
El6ad6; Lakbzi G6bor, a Viirosuzerneltet6si Oszt5ly vezet6je

20.1 Javaslat a "VSrosfejlesztrlsi alap-K6pviselSi keret" 20{6. r5vfr kcilts6gvet6sben
biztositott 63 1000 eFt-os el6irf nryzat6nak felhaszn6lisf ra

El6ad6:

Laklzi G6bor, a VdrrosU:zerneltet6si Osztbly vezetdje

21.1

Javaslat onkormAnyzati tulajdonri Ingatlanok forgalomk6pessti nryilvinitis6ra
Elciad6: Lakdzi G6bor, a ViirosUzerneltet6si Osztply vezetdje

22.1

T6j6koztat6 Szombathely, Szent M6nton u. 75. - Kisiferludy Sdndor u. 70.
td rsas h6zn6 | kozforgal om el cil elzhnt te rti let kiala kitdrs6 16l
El6ad6: Lak6zi Gilbor, a V6rosii:zemeltet6si Os:zthly vezet6je

23"1

Javaslat Szombathely v6nos teri.iletd!n forgalrni renrd 116ltoztat6sokkal
kapcsolatos ddnttisek meghoz:atal6ra

El6ad6:

24.1

Lak6zi Gdb,cr, a \/airosUzemeltetesi Osztdly vezetdje

il.
ZART ulES
TSj6koztato a 11-es HuszAr1t,,2.- 6. riziim alatti ingertlannal kapcsolatos
int6zkeddlsekn6l
El6ad6: Lak9zi G6bc,r, a VlirosUzerneltet6si OsztSly vezet6je
t.
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1J

Javaslat a Wecires S6ndon Szinh6z llonprofit Kft. iigy'yszet6i p6ly6zatAval
kapcsolatos dcintris nreghozatalAra (Kcizgyfilds 1 8.)

El6ad6:
liqzme

l.J_gIbCd:

Lak6zi G,6bc,r, a Vlirosu,zerneltet6si OsztSly vezetdje

l\ FEts tovdbbra is; .Jord6n Tam6s igazgato

urat tdmogatja.

.Lendvai Ferenc elmondja, hogy a FIEB-nek ellernrjrz6sijogkore v'an.

Kozma Norbert: Egy6delmti. EllenrSrz6seket nem csak az Ul6seken, hanem iazon klvUl is tartottak 6s

ev ellenorz6sek ialatt minden renclben v,rlt. Ugy gondolja, nekik nem sza!<mai, hanem gazdas6gi
crldalrol kell megn6zniuk ezt a tdmdt. Jelen pillernertban gazdasligi oldalrol a s:zinhAzteljes ,eg6sz6ben

rendben van. KOrUltrelUl 90-95%-os liltogatr:ttsdggal Uzenrel osszess6g6ben a szfnhdz. Azt
gondolja, nekik, nrint gazdasdgi ellenorzo szervn<:k ez teljesen j6. Att6l, hogy sajrit v6lem6nye szerint
a mSsik palyazo vissza l6pett, a peil',y6za1:"nak tirv6nyesnek kell lenne. FEB erlnokek6nt k6,t modosit6
javaslatot mond. Els6kent javasolja, hog'y fogiadj6k el Jorddn Term6s palyAzatAt. Amenn'yiben nem,
akkor m6dosito javaslata, hogy piusz 1 evig hosszabbltsdrk meg Jorddrn Tam6s kinevez6s6t,
rszeptemberben predig azuipalyazatot ki lehetnre lrni, 6v v6g6n lehetne 0j iga,zgatot kinevezni. Ebben
az esetben, ha tudjS['< a kovetkezo igazgato tril6t6t, bele lehetrne 6pfteni a szerzod6s6,be mind a
mostani, mind a ff<6vetkez6 iga:zgatdnak a szerrzod6s6be, hogy febru6rtol nrtir a k6vetkez6 6vadra,
teh6t a szeptemberire egyUtt l<6sziiljenerk. E:z annyibol fontos lenne, hogy' a szeptemkreri 6vadra
febru6rban 6s mdrciusbarr elkezdik a megbeszdl6seket a szlnrSszekkel, rendezokkel. {izerinte ez
rszakmai r1szrol t6mogathat6 lenne. Nern kellclrre kapkodni (j igazgat6t tal6lni. Tal6n nem akkora
6rv6gds ez senkinek, 6s lgy egy s:zeptemberi kilr6ssal 6v vdrgtire tudn6nk, hogy ki lesz, 6s kicsit
Oldalszdm: 3 /
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gyordUl6kenyebbe tenn6 azigazgatov6ltdst, ha mindenk6ppen igazgato viiltiist szeretne a Bizottsdg
illetve az Onkorm 6nyzat.

Lendvai Ferenc hozzAleszi, ha les:z ilyen p6lLydzat, abban a s;rin6szek, rendez6k, ne n6v szerint
szerepeljenek, ne (gy jdrjanak, mint mos;t egy'esek.

D6ri Laios: A palyAzatban a rnunkrdltatr5i joglkcrr gyakorloja egty 8 tagf bizottsdgot k6d fel. Mint
ismerjUk, ez a tort6net ddntetlenrre sikerult. Javasolnd, illetvre k6rdezn6, hogy a Bi::ottsSgokat
iiltal6ban pdratlan tagfvdr teszik, l<uratririumokat, vagy ha ;c6ros tag0, akkor valamelyik tagnak
esetleg nincs szavaz"ati joga. Nem lenne s;:erencs6s ezen a nyolc fon v6ltoztatni? Mert akkor
elOfordulhat, hogy legkdzelebb sem lesz d6ntrSs.
Lendvai Ferenc: Jegyzo 0rral ergyeztetett, 6s jogszabtily hatAroz.za meg ezt al6tszAm0 bizotts6got,
igy ez ellen sajnos nem tudnak mit tenni A Biz:ottsdg osszet6tel6t jogszabdly hal1rozza meg.

A Bizottsag el6szdr Kozma Norbeft modosit6l'avaslatair5l szitv,az. Els6k6nt arrol d1ntenek, hogy
palyazat 6rv6nyes legyen. Ezt a Bizottsag 1 ne)rr, 10 taft6zko'dtts 6s 3 igen szavazattal eilutasitja.

a

Mitsodszor arr6l szevaz a Bizottsitg, hogy, trtlusz 1 evig 'hosszabbftsak meg Jorctdn Tamds
kinevez6s6t, szeptemberhen pedig az Aj paly{tzatot ki lehet t'rni, 6v v6g6n lehetne uj igazgatot
kinevezni. Ezt a Bizottsag 3 igen, 11 tartozkotl€issal elutasitja,
Lendvai Ferenc a Bizottsag elndke> megdllapft<ttta, hogy tov,1ltbi kieg1szites, k6rd6s ie napirendi
ponttal kapcsolatosan nem merult,fel, fgTy a r3iazdasagi 6s Vanosstrategiai Bizottsdg - 10 igen, 2
ellenszavazat es 1 tart6zkodas nte>llett'- a n,apirendet elfogadt,a 6s az al1bbi hatdrozatot hozta:
39111917 (11.27")

GVB" sz" hatllrozat

A Gazdasdgi 6s Vdrosstrat6giai [3izotts;69 a ,,.,lavaslat a Weores Sdndor Szlnhlz Nonprofit Kft.
Ugyvezet6i pAlylzatfval kapcsolatos ddnrt6s meghr)zatal6ra" clm(
eli5terjeszt6st
megt6rgyalta, 6s a hatArozati-javaslatot az el6terjesztesben foglaltak szerint j;avasolja a
KOzgyril6snek elfogaddsra.

Felel5s:

Hat6rid6:

2.1

Lendvai Ferenc, a Gazdar;6gi d;s'\/6rosstrategiiai Bizottsdg elndke
v6grehajt6sert: Laklzi Gdhor, a V6rosUzemeltet6si Oszt6ly vezet6jr:)
2Ct17. rn6rcius 2-i Kozgyriles
(a

a $zent M6rton Terv ll. {itemtivel kapcsiolatos dcint6sek meghozatalira
(Kozgyfil6s 1.)
El6ad6: Szak6lySzabolcs,aVdrosfejleszt6siKabinetosztdlyvezetdje
Meshfvottak: Vasdros Zsolt, a Narme,r Epit6szeti St0ditr Ugyvezeto.ie
Csapldnrs Andrear, a Saviaria Mfzeum igiazgatoja
Dr. Ajkay Adriiin, a Sarrilria VdrosfejlesztrSsi Kft. Ugyvezet6 igazgertoja

Javaslat

Lendvai Ferenc a Bizottsag eln1ke meg(tlla,oftr>tta, hogy kie>g6szft6s, kerd1s a napirendi ponttal
kapcsolatosan nem merult fel, fgy a Gazdasagi 6s Varosstrategiai Elizottsag - 12 igen,0
ellenszavazaf 6s 3 tartozkodds; mellett - a na,oifendet elfogadita 6s az alabtti hatdtrozatot hozta:
40t[j2017 (11.27.) IGVE.

sz. hatiirozat

A Gazdas6gi 6s V6rosstrat6giai Bizottsdg a ,,.Javaslat a Szent Nldrton Terv ll. utem6vel kapcsolatos
ddnt6sek meghozatial6ra" clmri el6terjeszt(lst megtdrgyalta,6s a hat6rozati jar,'aslatot az
el6terjeszt6sben foglaltak szerint javasolja a l(ozgyullesnek elfogad6sra.
Felel6s: Lendveli Ferenc, a Gaz:dasSgi 6s V;lrosstrat6giai Bizotts6g elndke
(a v6grehajt6sert: Szak6ly lSziabolcs, a Vdrosllejleszt6si K,abinet
vezetdje)
hlatSrid6: 2Q17. rndrcius 2-i KrSzgyrlles

Oldalszam; 4 / 16

3./

Javaslat

a

Szonrbathelyi Fedett Uszoda tovSlbbii fejleszt6srlvel kapcsolatos

ddnt6sek meghozatalAra (Kozgyfi l6s 2.)
El6ad6: Szak6lySzabolcs,aViirosfejleszt6siKabinetosztiily'vezet6je
Meqhivottak: G6spdr P6ter 6plt6sz-ternvezo
Dr. Kohr.rth Viktor, a VlrSlV[Z ZRt. vezdrigazgatoja
Lendvai Ferenc a Bizottsag elndke megdlla,p'itotta, hogy ki<lg6sz[t6s, k6rd6s a napir<>ndi ponttal
kapcsolatosan nem merjlt fel, igy a Gaz'clasdgi es Var,osstratlgiai Bizottsdg - 12 igen,0
ellenszavazat 6s 3 tart6zkoda:; mellett - a na,pirr>ndet elfogaatta es az alabLti hatdrozatol hozta:
41112017 (11.27")

A

GVB. sz. hatiirozat

6s

a

a

Gazdasdgi
VArosr;tratdlgiai Biz:ottsdg
Szombathelyi Fedett
,,Javaslat
Uszoda tovdbbi fejleszt6s6vel kapcsolertos
dont6sek mreghozataldra" cimri el,5terjeszt6st
megt6rgyalta, 6s a hat6rozati javaslatot az el6terjesztdlsben foglaltak szerint javasolja a
Kozgyrll6snek elfogaddsra.
Felell6s: Lendvai Ferenc, a (3;azda:;6gi ris Vdrosstrat6giai Bizotts6g elndke
(a v6srehajt6serl:
a V6rcsfejleszt6si K.abinet

h'fat6rid6: 2Q17. m6rcius

4.1

:95,?[j:rabolcs,
2-i Kr5zgytll6s

Javaslat a ,,Helyi gazdasilgfejfleszt6ri" cimfi, a TOP 6.'1.3-15 kodsz6m

t

p6ly6zzat keret6n

beltil megval6siiitand6 ,,Szonrbathelyi Vis6rcs;prnok felrijit6sa" cimfi

v6zlatterv6n

projekt

k elfo g adf sS ra ( K cizgy'fi l6s 3. )
El6ad6k: Lak6zi Giibor, a VdrrosU;zqrneltet6si OsztSly vezetoje
Szak6ly Szabolcs, a V6rorsfejleszt6si Kabinet osztdlyvezet6je
Meqhlvottak: Dr. Ajkay Aclri6n, er Savaria Vdrosfejles;ztdsi Kft. ugyvezet6 igazgat6ja
Litkei Tamds epit6sz
Toth lmrr:, a $zombathelyi Viirosi V6sdrc:;arnok igazgatoja
e

Lendvai Ferenc a Bizotts€tg elnoke megdlla,oitotta, hogy kit>geszftes, kerd1s a napire>ndi ponttat
kapcsolatosan nem merult fel, igy a Gazdasagi 6s Vant,sstratdgiai Bizotts1g - 12 igen,2
ellenszavazat 6s 1 tartozkodast mellett - a na,oiiendet elfogadita 6s az atdbLti hatarozatot hozta:
421j2017 (11"27=) GVE.

sz. hatiirozat

A Gazdas6gi 6s Vdrosstrat6giai Bi:zottsSg a Javaslat a ,,Helyi gazdasdgfejleszt6s" clmrj, a TOP 6.1 .3'15 k6dsz6mu p{lyAzat keret6rr belUl megvalirsitand6
,,Szombathelyi Vdsdrcsarnok fel0jlt6sa" cimu
lrrojekt vdzlatterv6nek elfogadiis6ret cfmtj el6terjeszt6st megtdrgyalta, 6s a hatArozati jervaslatot az

el6terjeszt6sben foglaltak szerint ja'vasolja a l(ozgyrilesnek elfbgaddsra.

Felel6s: Lendvai Ferenc, a
(a

Hat6rid6:

5J

Gaz,dasdgi

vegrehajt6s6rt:

6s

Vlirosstrat6giiai Bizottsdg elnoke

Lakbzi Gdbor, a V6rosuzenneltet6si Oszt6ly vezetdjr:
Szak6ly Szabolc;s, a Vdrosfejles;Zttlsi Kabinet
vezetoje)
2Ct17. rn6rcius 2-i Kdzgyriles

Javaslat Szombathely lVTegyei Jogri V6rors IntegrAlt Telepiikisfejleszt6si
Strat6giSrja m6dositisfra (Kiizgyiil6s4.)

El6ado:
Meq

h

ivotta

k:

Szak6ly lSzabolcs, a V6rosfejleszt6si Kapinet vezetojt>
Baj n a i Ldszl ir, a V 6 rosf'ej leszt6s Zrl.. v e4f'rigazgatoja

Litkei Tam6s: Az611. k6rt sz6t, rnert felkert6k en- Epitesz 6s M6rnok Kamardt v6lem6nyez,-6sre ezzel
kapcsolatban, csak valahogy a hat6rido t:lirodott 6s miel6tt elindult volna negyed ordval r:l6tte kapta
meg azt az.anyagot, amit a Kamara osszedllltott. Nagyon rdviclen ismertetn6, de hivatillosan el is
kuldik. Az Eplt6siz Kamara v6lem6rrye erl6zetelsen az, hogy r?gy ilyen integrSlt telepulesfejleszt6s
strat6gidnak a l6trehozaisa, megtdrgyalSsa, v6rosi f6epites,z nelkUl nagyon megkerddjelezhet6.
Nagyon fontos lenne. Szeretn6 felhivni a figyelmet arra, hogy' n';n6l el6bb kellene, hogy legyen
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f6epit6sze a v6rosnak. A f6epitdlsz mellett mrlk6djon tervtan6cs, ami ezekben a kdrrd6sekben
v6lem6nyez6si lehetirs6get ad. Forrtos, hossz:0 t6vri strategiqi kerdesekr6,l 6s fejlesztdrsekrol van
szo. A konkr6t t6m5kkal kapcs;olatban nagyjdibdl egyetert, mindenhol kifejezi azt'az igdrny6t, hogy
tervtan6csnak, teh6t olyan 6plt6szekbol, m6rn6kokb6l 6l16 testuletnek kellene velemeriygzni ezeket
a tervezett fejleszteseket, akil< erre jogosultark, akik a tervtarrdcsnak a tagiai. Teh6't ism6telten
felhivja a figyelrnet arra, hogy 6piteszeti terrvtandcsnak mukddnie kellenJ, f66pit6sz: mellett a
v6rosban. Egy kieg6szit6st rc,viden emrlitene, hogy 6rdemer$ lenne a perint parttal l,oglalkozni.
K6szUltek mdr tanulm,6nyok, a Perint-patirknal< a partlara, ami rhost rendkivul elhanyagolt dliapotban
van' Kev6s vdros van, ami hdtat frrrdit a sajdt fblyo vizeinek. A belvarosbap kiepuit 6yongybs-part
most mtikodik, de a Perint-parttal k6ne 6rs lehertne is foglalkoz:ni. MegepUlt a Luk6cshazt-iiztarozo,
tervbe van, es 0gy nez ki meg6pUl a Do:zrnati-v,iztArozo is. Az: Arvlzizint lecsokkenne. ltt lenne az
ideje, hogy azzal foglalkozzunk, hogy lelhetne a Perint-patak partj6t revrtaliz6lni, hogyan lehetne
vissza adni a vdrosnelk. Ez p6lddr"rl egy olyan t6ma, ami ebbe a v6rosfejleszt6si strai'6gi6ba bere
kellene, hogy keruljon. Szem6lyes megjegyzdse lenne a Roniliert rekonitrukci6val kaprlsolatban:
kicsit megelozte a kord6ly a lovat. V'an egy ell'clgadott progrann a Romkerten vezet6 setZrnnyal, ami
lgy keszult, hogy' nem volt meg tiszt6zva, hogy a Romkert kapre p6nzt,lehet-e tervezni ,a fetulitast.
Elindul ennek a tervnek a megvetldsftdr;a 6s; kdzben a legfontosabb r6grSszeti 6s m(ieml6keinr<
tervez6se folyik. Hagvna lehet6s;6rget arra, hogy ak6r ennek a Romierten keresztUl vezeto
s6t6nynak is lehessen m6<josltiani a terverit a Flqmkert tervez$s6nek fuggveny6ben.

pf-JeIalsnC- pr. Tenki M6ria: Olvasta

a v6lem6nyek koz:ott Ronai K6roly 6pitriszm6rn6k
v6lem6nyet, nenn modosit6k6rnt trer'lh6 fel, lnanem megforirtolando a kovetkez6 fr:jleszt6sek
tekintet6ben az, hogy a K6szegi utcra torrbbels6ben tervezett parrkolo lemez n6ven ismer-iterUleten
val6ban egy kornyezetbarAt m6ds;zer legyen a parkol6 t<ialaKitasdban. 6 egy foldalatti, alagsori
parkol6t ir' fdsltott kozparkkal. 'Vah5ban ar nag'yvdrosokban lehret l6tni, legutobb-pozsonyban j6-r1
es
ott ldtott hasonl6t, Erdekes gondolat, a jovoberh lehet foglalkoz,ni vele.
L-endvai Ferenc ie BizottsAg elndke megrallapitatta, hogy toviSbbi kieglszites, k6rd6s
a napirendi
ponttal kapcsolatosan nem merult fet, ig'y a Gazdasagi es V,antsstra-iegiai Bizottsag
12'igen, 0
e>llenszavazaf 6s 3 tartozkctdas rnellett * i? nap'irendet elfogadta 6s az atZnAi hatarozatot
,hozta:

-

431.2t017 (ll.27

.l GVB. sz. hat6 rozat

A Gazdasagi es'r/6rosstrat6giai Bizottsdg a ,,Javaslat Szombathely Megyeli Jogu Vdros Integr6lt
TelepulesfejleszttSsi {itrategiSja m6dositdsAra" cimri el61erjesztejt' megLt6rgyalt,a, 6j a
'a
hat'Arozatijavaslatot az el6terjerszttisben I'oglaltak szerint javasglja

K1zgy1lesnet< etiogerddsra.

Felelcis:

Lendvai Ferenc, a Gazclas6gi 6; \rbi'osstratdgiai Bizottsig
(a v6grehajtiisert: Szak6ly Szabolcs, a Viirorsfejleszt6si Kabinet

Hatf,rid6:

2017.mdrcius

2-i

eln6ke

Kc,r[lf,irlSi")

6,'/

Javaslat a kdzvilfgitis fejleszttis6vell kapcsolatos dont6s meghqzatal6ra
(Ktizgyfil6s S.)
Ef 5ad6:
Lak:6zi G6bor, a Viros;uzernerteli(lsi osztdly vezetOje

Lendvai Ferenc a Bizottsag elndke meg'atlapitqtta, hogy kiegyte,szftes, k6rd6s a napirerrdi ponttal
kizpcsolatosan nem rnerult feti, ilry, a Gazclercilgi OJ yaro,sSitrategiiai Bi;zottsilg'- 1;2 igen,
0
ellenszavazaf 6s il taft6zkodds mellett - et nap,irqndet etfogadtit eis ai alilbbi hatarozatot hozta:
441

Ul17 (tt.Z7 .)r-GVB. sz. hat6r p;zat

A Gazdasigi 6s V6rosstrert6giai Eli::ottsiig a ,,Jilvaslat a kdz:Vil6glt6s fejleszt6s6vel kapcsolatos
dont6s meghozatal6ra" cimtj elSterjesztesli rnegtdrgyalta, 6a a h"atiirozati javaslatot az
elote_rjesztesben foglaltak szerint javasolja a Kd:zgyrll6snek elfogilddsra.

Felel6s: Lendvai Ferenr:, a

f-tat5rid5:

(a

r3azdasdigi

v6grehajtdserl:

6s

Vdrosstrategiai Bizottsag elnoke

l-ak6;li G6lcor, a VdrosUzermeltet6si Osztdly vezet6je)
2017. m6rcius 2-i Kozgyriles
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J

Javaslat Szombathely Megyei Jogf V6rors Onkorm6nyzata 2017. 6vi
kdlts6gvet6sdn6l sz6l6 15nkormSrryzati rendelet megalkot6s6ra (Kcizgyfil6s 6.)

Ef6ad6:

Meqhivott:

St6ger G6bor, a Kdz-gazdilsiigi tis Ado Osztdly vezetdje
Giispdrne FarkasAgota konyvvizsgSlo

Balassa P6ter: Negy 6szrev6tele lenne" Az eg5rik, az eg6szs6rgUgyi munkacsoporttal kapcsolatosan
volt egy kdzgytllesi dont6s, hoEy 50 milliti a 2016-os 6vre 6s 100 milli6 a20'17-es 6vre,6rs 150 millio
a 2018-as 6vre. Ez mi6rt csak az eredeti 50 rrrillioval lett be6llit,va, teh5t itt egy 50 milli6s elvon6st
l6t, A m6sik 6szrev6tele a sporldgia:lattal kapc;solatos. A HVSII t6mogat6sa 110 millio forintra ugrott
fel a t6bl6zat szerint, a Labdarfgo Kft-n6l visszakerUlt az 5Q millio forint, arr6l volt sz6, hogy arrol
kapunk egy tdj6koztatdst, hogy milyern el3y1eztet6s folyt a Labdarfg,5 Kft. vezet6s6vel 6s
tulajdonosaival, a harrnadik pedig ia Szombatherlyi K6zilabda Klub 30 millio forintos tSmogat6sa, amit
rendkfvUl magasnak talAl.
.Dr. Kecsk6s L6szl6: Val6ban

ktizgy(ilesi hat6rozat sz6l a 100 nrillio forintos tdmogatdsr6l, mikor l6tta,
hogy ez az osszeg 50 millio forinl,ra rerduk6l,5dott, akkor tobbr kdrt futott ezugyben, nem trilzott
sikerrel. Az a helyzet, hogy a tarvalyi 50 nrillio forint felhaszn6l6sa erret az 6vre cs0szik 6t a
kdzbeszerz6sifolyamatok hosszri, 6s bonyolult volta miatt. Senk:inek a hibdja nem r6hati,fel. Abban
a rem6nyben sz6l Ytozzti, 6s van biz:onyos lgerete ebberrl a tekintetben, hogy ha a v6ros
kolts6gvet6se ezt lehetove teszi, akkor aL kolts;6gvet6s egyik kovetkezo m6<losit6sa sordn ez az 50
millio forint plusz osszeg bekerUl ia kolts6gvelldsbe. Ezt keri is, 6s egyben modoslto javaslatnak is
felteszi, hogy ha ezt a vdros kolts6gvet6s;e lel^rettlv6 teszi, kerrilj0n be a kes6bbiekben.
Lendvai Ferenc: ,Ahogy Professizor tir is ellmorr<lta, m6g a tavalyi 50 millio fonint sincs elk6ltve, oszre

lesz nagyj6bol elkoltve. Most mergindiitjdk

a mdsiknak a versenyz6s6t,

lehet, holyy az

ide,

koltsegvet6sb6l odakerUl6 p6nz sem lesz: nr6gt elkoltve. Ennek van egy hosszrj folyamatar, amit meg
kell tenni.

Koczka Tibor. A h6rom sport Uggyel kapcsolatrrs k6rd6sekre vdlaszol. Egyik a Haladiis Kft. 110
millios t6mogatdrsa. A tavalyi esztend6lcen, ha jol emlekszik 65 milli6 forint korUl volt. Az idei
resztend6ben viszont velhetoen az 0j komplerxumba fognak keltdzni a szakoszt6lyok. A 2016-os
t6mogatdsban nem s;zerepelt ptild6ul, hogy a Szent-Gy6rgyi lskola l6tesitm6ny6t gyakorlatilag
t6rlt6smentesen haszn6lta a HVSE. A Labdarilg<i Kft-s kdrd6ssel kapcsolatban azttudja r:lmondani,
llogy K6pviselo Ur be tud tekinteni a levelez6rsekbe, k6t tucat level szUletett ezUgyben, lehet, hogy
tobb, Jegyz6 Ur emlekszik. El6sz6r m6r tiavaly ilyenkor is, akkor abban maradtak iielet<, lrogy 20'1-O
szeptember 30-igy szArmazott a Labrdar0go Kltt. kdtelezetts6ge off? vor'lotkoz6l?g, hogy az eladott
jiit6kosok 1rAnak51%-t onkormiinyz:atunk res:z6re befizeti. Ez 6ppen olyan tiO milli6 forint k6rUlvan
Tehdt igazab6l, amit tiavaly beSllitottunk, az a.i:itekosokra voniatkozik, akik 2015 6prilis6ban, amikor
ra megdllapod6s szUletett, a HalaLdds Labclar0go Kft. tulaLjdondban voltak. Teh6t r:sak rdjuk
vonatkozik a mdsf6l ev. Nagysiigrrendileg az OnkormAnyzatnztt<.50 millir: forint kovetel6se lehet, az
elm0lt esztendoben is be volt 6llftva 50 milli6 forirrt a Labdar0g<i l<(ft-nek, de ez nem kerUlt kifizet6sre,
pont az elsz6mol6s miatt. Visz:ont rszerz6d6sers kotelezettsdg ez az 50 millio forint, ez:,6r1. az idei
koltsegvet6sbe is be6llltottdk €rs nagyon biznak abban, hogy sikerll az el:;z1mol6st m,-.gejteni. A
kezilabda ugy6ben, abbarr blznak, hogy lesz [.,181-es csapat, d;s ott ugyan(rgy vonatkozik majd a
l6tesftm6nyberles 6s egyebek.

fiteqer G6bor: Egy mcidositist szerrr:tne eszkO:zOlni. A 11-es s;zakasz 15, bekezd6s6ben a torv6nyi
lrivatkozds elfrdsra kerUlt, Magyarorszdg OnkorrnAnyzatair6l sz:olo torv6ny helyett, Mag;yarorsz6g
'2017.6vi kozponti k6lts6gvet6s6rol szo16 torvtinyi hivatkozas d helyes.
A Bizotts1g el6szdr Sf6ger Gabor technikai m1dositdsdr1l szavev, amit 14 iQennel elfogad.

Dr. Kecsk6s Ldszl6: A modosito javaslatdt egy kes6bbi id6hren szeretnr5 rel6terjeszteni, igy most
1:illanatnyilag visszavonja.
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Lendvai Ferenc a Bizottsag elndke> megallapft<ttta, hogy tov,abbi kieg6szi'tes, kerd1s i? napirendi
ponttal kapcsolatosan nem merult fel, igy a G'azdasdgi es \/1rosstrategia,i Bizottsag - 12 igen, 1
ellenszavazat es 2 tart6zkodas mellett - a napirendet elfogTadt'a es az alabbi hat1rozatot hozta:
45-!il"O17 (11.27")

GVB, sz, hatiliozat

A

Gazdas6gi 4s V'eirosstrattigiiai Bizotts619 a ,,Javaslat S;zombathely Megyei Jog0 Vdros
Onkorm6nyzata 2017. evi k6ltsegvet6ser6l sz6lo dnkormdny:zati rendelert megalkot6s6ra" cimri
eloterjesztest megtdrgyalta, 6s 'phallrozaliiayqqlelg! az el6terrjeszt6sben foglaltak szerint javasolja
a Kozgyrllesnek elfogad6sra.
Felel6s: Lendvai Ferenc, ia Giazdasdgi drs Vdrosstrat6giili Bizottsdg elndke
(a v6grehajtds6rt: St6ger G6bor, a Kdzgazclar;dgi es Ado Osztdly vezettdje)
Hat6r[d6: 2Ct17. rndrcius 2-i Ko,zgyUles

Lendvai Ferenc a Bizottsdg elnoket megdllapitotta, hogy tov,4tltbi kiegeszi'tes, kerdes ,a napirendi
ponttal kapcsolatosan nem merult fel, lgy a G'azdasdgi 6s \,/1rosstrategiai Bizottsag * 12 igen, 1
ellenszavazat 6s 2 tartozkodas mollett - a napirendet elfogadtA 6s az al1bbti hatarozatot hozta:
,461i1"417 (11.27.)

GVB. sz. hatilg>zat

A

Gazdas6gi 6rs Vdrosstrat6giiai Bizotts619 a ,,Javaslat S;zombathely' Megyei Jogri V6ros
Onkorm6nyzata 2017. evi kOlts6g'vet6s6rol sz6lo onkorrndrry:zati rendelet megalkotds6ra" clmrj
eldterjeszt6st megtdrgyalta, 6s a rendelet-tervezetet az elSterjerszt6sben foglaltak szerint javasolja
a Kozgytllesnek t-.lfogaddsra azz-al, hogy a rendelet-tervezet 1X.$ (15) bekezd6s6ben hivatkozott
jogszabf ly helyesenr: ,,Mlagyanons;zAg 2017 , 6vt kozponti koltsrigvet6s6rcill sz6lo 2016" 6vi XC.
torv6ny".
Felel6s: Lendvai Ferenc, ia Giazdasdgi dlr; V6rosstratrigiiai Bizotts6g elnoke
(a v6grehajt6s6rt: St6ger Gdrbor, a Kdzgazclar;6gi 6s Ado Oszt6ly veze>tdje)
Hat6r[d6: 2017. rndrcius 2-i Ko;zgyrll6s

8"1 Javaslat az onkorminy'zat tulajdon6ban kiv,5 nem lakfs c6lj6ra szolg6l6
helyis6gek b6rle,ti d'rjdnak meg6lllapftSsira (Kcizgyfildrs 7.)
El6ad6: Lak9zi Gdrbor, a VdrosUz:erneltet6si Osz:t6ly vezetdje
Lendvai Ferenc a Bizottsag elndke megallap[tatta, hogy kie>g6szit6s, k6rdes a napirendi ponttal
kapcsolatosan nem merult fel, igy a Gazdasagi 6s Vdr<t's,strategiai Etizottsag - 12 igen,0
ellenszavazaf 6s 3 taftozkodas melletl - a napirendet elfogadta 6s az alabbi hatitrozatot hozta.
4V

li,A17 (11.ZV.)_CVB. sz_ hat,ig>zat

A Gazdas6gi 6s V6rosstrat6giai Bi:zottsdg a ,,Javiaslat az dnkorrn6nyzat tulajrJon6ban l6v(r nem lakAs
c6lj6ra szolg6lo helyisegek b6rlr:ti clijrinak rneg6llapit6sdra " cimrl eloterjes;zt6st megt6rgyyalta, 6s a
hatlrozati javaslatot az el6terjersztti,sben foglarltak szerint javasolja a Kdzgyriillsnek elfogad6sra.
Felel6s: Lendvai Ferenc, a Gazdasdgi 6s Vdirosstrat6giai Bizottsdg elnoke
(a v6grehajt6s6rt. Laktzi Gdbor, a VdrosUzenreltet6si Oszt6ly vezet6je)
Hat6rid6: 2017. rndrcius 2-i Ko:zgyriles

9./ Javaslat a

Pol96rmesterri Hivatalban 6s a K,oztertilet-f,eli.igyeletn6l dolgoz6
ktiztisztvise16k kcizszo[gillati .fiogvis:zony6nak egyes k6rdrisein6]l sz6l6 17l2\l',2. (|V,04)
<inkormSnyzati
reindelet
rn6dosftf sf ra
(Kozgyfil6s
8,)
El6ad6: Nagyn6 Dr. Gats Andrea, er Jogi, Kepvisel6i 6s Hatos6gi Oszt6ly
vezetoje

Lendvai Ferenc a Bizottsdtg eln1ke megallapi{otta, hogy kiepdszites, kerdes a napire,ndi ponttal
l<apcsolatosan nem merult fe>l, igy a Gazda:;agi 6s Vdr<ts.strategiai Etizottsag - 15 igen,0
ellenszavazat es 0 taftozkodas ,me>llett - a napirendet elfogadta 6s az alttbb'i hatarozatot hozta:
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4E[il01Z ilt,,U*) GVB. sz" hatlir<>zat

A Gazdas6gi 6s V6rcrsstrat6giai Bi::otts6g a ,,.lavaslat a Polgdnmesteri Hivptalban es a KozterUlet-

felUgyeletn6l dolgoz6 koztisztvise|5k kozszolgdrlatijogviszony:iniak egyes k6rd6sei16l
sz6lo 1 Tl2O12.
(1V.04) 6nkormdnyzati rendelert mirdosit6sdria " cimr:1 el6terjesztesl'megtiirgyalta,
es a rendelettervezetet az el6terjesztesben fogtaltak szerint javasolja a Kazgy(ilesnet Elfoiad6sra.
Felel6s: Lendvai Ferenc, a Gazdasdgi 6rriV6rositrategiai-ibizottsdg etnot<e
(a v6grehajtdsert: Nagyn6 Dr; Gats Andrea, a Jogi, K6pvisel6i 6s Hati,s6gi
Oszt6ly verzetdje)
HatSrid6: 2017 . m6rcius 2-i Ko:zgyrlles

10,/ Javaslat az
El6ad6k:

ASP rendszer orsz:5gos kiterjeszt6s6he;z t6rt6n6
KoFoF'-1.2.f-vEKoP-16 palyilrzztt- keret6bren (Kcizgyfil6s 17.)

dnkormriin'll:lati

csatlakoz6sra

a

Kerirtger Zlsolt, az Infornratikai, Min6s6gugryi 6s Gondnoksdgi Ka-birret
vezet6je

Lendvai Ferenc a Bizottsag elnol<et megaltapftcttta, hogy kieg(iszites, k6rd6s a
napirendi ponttat
kapcsolatosan nem merutt fet, fgy a Gaz<lasagi OJ-Verciir;trateg161 Bizottsag'- 11
igen, 0
ellenszavazaf 6s 3 tartozkod^:s ntellett - a napirendet elfog,ad'ta ei az at,abbi hat,roz,atot
hozta:
4312017 fit.27.l GVB" sz. hat6roZat

A Gazdasdgi 6s Vdrosstrat6giaii Eiiz:otts6g a ,Javaslat az onl<ormanyzati hSp rendszer orsz6gos
kiterjeszt6s6hez tort6no csartlakozdsri a KOFop-i.2.1-v'El(on-io patyazat
keret6ben,, cimLj

el6terjeszt6st me1;t6rgyaltet, 6s a hal:.itrozati javas;latot az eloterrjeszt6sben fogialtak
szerirrt javasolla
a Kozgyrllesnek elfogad6sra.

FelelSs: Lendvai Ferenc, a
(a

f-llat6rid6:
11.1

GazcJas6gi 6s \/Srosstrategiai Bizottsdg elnoke
'u6grehajtSsert: Keringer ilsolt, az Informartitlai, Min6J6gUgyi es
Gon<jnrcks;iigy

2017. mdrcius 2-i K0zgyrit6s

i Kabinet vezetr5je)

Javaslat Szombatlrely Megrgei Jog0 \/dnos teleptil6srendez6si eszkciz6nek
m6dosit6sSra a Szombathely, 727 3t6i9 lhrsz. alatti ing;rgan vonatkoz6sdban
(Kcizgyfiles 9")
El5ad6: Dr. Telek N/liklds, a polgiirrnesteri Kabinelt rrezetoje
Meqhfvott: Gergye pr5tertelepUl6stetvezo

Lendvai Ferenc tt Bizottsag elndke megallapitotta, hogy tkielTeszites, kerdes a napirendi ponttal
kapcsolatosan nem rnerult fel, i|y a Gazclasagi oJ"ytiro,sstrategiiai Bi,zottsag'- 1.3
igen, 0
ellenszavazat 6s 2 tarlozkodas mellett - a napirenctet etfogadtia tis ai at1bbi
hatarozatot llozta:
F42017

(11.27 .':|-GVE.

sz. hat6rb:zat

A

Gazdasdgi 6s Vdrrosstrategiai Bizotts69 a ,,Javaslart Sz:ombathely Megyei Jog0 Vdros
telepUl6srendez6si eszkoz6nek nn<idosit6siira a Szombathrely, 7273163 hrsz.
alattii ingalan
vonatkozdsdban" clm(1 eloterjesztes;t megt6rgyBlta, 6s a rendeilet-tervezetet az
el6terjr:szt6sben
j
la
ltO ltak sze ri nt avaso lja a Kozg y11 les net< i tfog acl 6sra.

Felel6s: Lendvai

l-llat6ridS:

12'l

(a

Ferenr3, a Gazdersilgi 6s V'drosstrat6giai Bizotts6g
v6grehajtds6rt: Dr. Telek l/likrl6s, a Polg;5rr"ne;steri Ka6inet vezetdje)

elnoke

2017. mdrcius 2-i l(ozgyriles

Javaslat bolcs6dei ellliitAs biztositiisifira vonatkoz6 feladat-elliht6si rnegiillapod6s
[<<it6s6re Gencsap6ti Kcizs6g Onkormdrnyzat6val (Kcizgygles; 12.)
El6ad6: Dr B.encsic:s Hniko, az Eg6rszs6gUgyi es Kbzszolgdlati Osztaly
vezetoJe

a Bizctttsag elniik<; megallizpitotta, hogy kieg,6:izftes, k6rcl6s a napirendi ponttal
kctpcsolatosan nem merult fel, igy a Gazclagiigi OJ'yarosstrategiiai Biz:ottsag'_
1li igen, 0
Le>ndvai Ferenc

Oldalsiz:drm: 9
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ellenszavazat esi 0 tart1zkoddst nte>llett

illtl$l7

-

a napirendet elfog,adta es az aldbbi hataroz'atot hozta:

Ut"zV.-l

CVA salaftirozat

A Gazdas69i 6s Vdrosstrat6giiai Bizotts6g

er Jiavaslat btrlcs;6cjei ellSt6s triztosltdsdra vonatkozo
feladat-ell6t6si megdllaporJSs kl6t6s6re Gencs;ilprdti Kozseg Onklorm6nyzata\tal" cimil el(iterjeszt6st
rnegtdrgyalta, 6s a hatlroza'ti javaslatot az elSterjeszt6sben foglaltak szerint jravaiolja a
Kdzgyril6snek elfogaclSsra.

Felel6s: Lendvai Ferertc, a
(a

Hat6ridS:
13"1

GazdasSgi 6s 'Vdrrosstrat6giai Bizotts5g
v6grehajtdsert: Dr. Bencsics Enik6, az Eg6szs6gUgyi6,s

elnoke

Kr5zszolg6lati Os;z:tiily vezet6je)
2017 . rndrcius 2-i Ko:zgyriles

Javaslat a szociSlis 6s gyerrnekj6l6ti feladatok

m6dosltfsira ( Kcizgyfi t6s{ 3. )

Ef6ad6:

ellitisira kdtdtt meg6llapod6sok

Dr. Bencsics tiniko, az tlg6szs6gugyi es; Vibzszolgillati Osztdly vezetdje

Lendvai Ferenc a Bizottsag elnoket megdttaStft,otta, hogy kiegeiszitls, kerdds a napirendi ponttat
kapcsolatosan nem meraft fel, [g:y a Gazdasdgi 6s Vtiro.ir;trategtiai Biz.ottsilg
- ,i6 igen, O
ellenszavazat 6s 0 tartozkadds mellett - a napirendet etfogadt'a 6s ai alabbi hatarozatot hozla:
!;212017 fi.22,1 GVB. sz. hatdrclzat

A

Gazdasdgi es Vdrosstrat6gliai t3izottsdg ar ,,Javaslat a szocidlis 6s gyermekj6l6ti feladatok
ell6tds5ra kotott nreg;'lllapoddsok m6dositdsdra" cimrj el6terjes;zt6st megtergyalta, 6s a hat1rozati
lavaslatot az el6terjeszt6sben froglalliak szerint javasolja a F(ozgyrilesnet< ettogaddsra.
FelelSs: Lendvai Ferenc, er Garzdas6gi es Vdrosstrategieri t3izottsdg etn[ke
(a vegrehajt6s6rt: Dr. Bencs;ics Enik6, iaz EEy6rszs6gUgyi es
Kozszolgii lati Osztdly vezet bje)
HatSrid6: 2017. mdrcius 2-i Kdz:gyrlles

14.1

Javaslat a koztertilet harsznr6latinak szab6lyai16l sz6l6 2t2011. (1.31.) cinkornr6nyzati
rendelet m6dosft6sAra t(2CI17.02.0S.) (Kcizgyfit6s f 4.)
El6ad6: Nagyn6 Dr. Gats Andreer, a Jogi, Kepvir;el6i es Hatoslrgi Osztdly
vezet6je

Lendvai Ferenc it Bizottsag elnoh:e megatlap,itotta, hogy kieg,eszit6s, k6rcl6s a napirendi ponttal
kapcsolatosafi fiEtTt meriilt fel, igy a Gazcfits;agi es V,arosstrategriai Blzottsag
- 12 igen, 0
ellenszavazat 6s 3 tartozkctdas rnellett - a rtapirendet etfagactta 6s az alahbi hatarozatot ,hozta:
!;314017 (,1.27 .[ GVB. sz. hat6 r'ozat

A Gazdasdgi 6s V6rosstrat6gial tsizottsdg a ,,Jiavaslat a kozterrilert haszndlatrinak szabdlyairol szolo
212A11. (1.31.) onkorrn6nyzati rencielet modositds6ra" clmii rel6terjeszt6st megtdrgfillta, 6s a
rendelettervezetet az eloterjeszl,6sben foglalterk rszerint javasoljar a Kozgyrllelsnek ettogictdsra.

Felel6s: Lendvai Ferenc;, a
(a

Hat6rid6:

v6grehajtiisert:

Gazclasdgi

es

\r-Srosstrai6'giai BizottJ6g elnoke

Nagynd Dr. Gats Andrea, a Jogi, K6pvis;el6i 6s
Hatos6gi Crsztdly vezet6je)
2017. mdrcius 2-i Kozgyfil6s

'15"1 Javaslat a fizet6parkol6ss;al kapcsollatos dcintrSs meghozatal{ra (Kcizgyfil6s

El6ad6:

Lak6zi Gdrklor, a Vdros;uz,ermeltet6si osztdly vezet6je

1S.)

Lendvai Ferenc er Bizottsag elnoke rnegaltapitotta, hogy kiel76,szites, kerdes a napirerrdi ponttal
kapcsolatosan nem rnerult fel, igt, a Gazd'erctigi 6J-ytircl,ss,trategiiai Bi.zottsag'_ 1;5 igen,
0
ellenszavazat es ltartctzko<las rnettett - a napirc>ndet etfogadta e,s az amAni hatarozatot hozta:

Oldalszdm: 10 /
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A Gazdas5gi es V6rosstrat6giai

l3izotts6g a ,,Javaslat a lfiz'etoparkoldssal kapcsolatos dont6s
meghozataldra" clmfi el6terjesztris;t megt6r5;yalta, 6s a rendelet-tervezetet az el6terjeszt6sben
fog a lta k szeri nt .javaso lj a a K6zgy iJles ne k elfo13 ad6s ra.
Felel6s: Lendvai Ferenc, a Gaz:clas6gi 6s Vrirosstrat6girai Bizottsdg elnoke
(a v6grehajtdsert: Laklzi Gdrbor, a V6rosuzenneltet6si OsztSly vezet6j,J)
Hat6rid6: 2Ct17. rn6rcius 2-i Kozgyriles
I

16.1

Javaslat a Szombathely Megyei Jogu Viros Onkormiinyzatatulajdoniban 1iv6
kciztemet6k fr-.nntart6siivial 6s lizem,eltet6s6veI kapcs;olatos feladatok ell6t6r;6ra
(Kcizgyfil6s 16.)

El5ad6:

Lakezi Gdrbor, a vdrosuz:erneltet6si osz:tdly vezet6je

Lendvai Ferenc a Bizottsag elndket meg1ltapitatta, hogy kieg\szitds, kerdes a napire,ndi ponttat
kapcsolatosan nem merult ft:.t!, igy a Gazda:;dgi es Vdr<>s,strategiai Bizottsag
- 15 igen,0
ellenszavazat es 1 taft6zkodas ,meillett - a napirendet etfogadta es ai atabbi hatarozatot hozta:
5512t0',V (tt.ZZ,) GVts.

sz. hatilgrza!

A Gazdasdgi ers V;{rosstrategiai

Bizottsdg a ,,Javaslat a {}zombathely Megyei JDg0 V6ros
Onkormdnyzata tulajdondban i6v6 k6ztemetr5k fenntarldrs6val 6s uzemeltete#vet fjpcsolatos
feladatok ell6tdsdira" clmuj eloteries;zt6st megt:lrgyalta, 6s a hatbrozati-javaslatot az el6terjeszt6sben
fog a lta k szeri nt j avas o lj a a Kdzzltry tijlls n ek erlfog; adds ra.
Felel6s: Lendvai Feren,3, a Gazdasdgi 6s 'r/dLrosstrat6giai Bizotts6g elnoke
(a v6grehajl,6sert: Lakezi Giibor, a VdrosUzenreltet6si Os:ztdly vezet6jei)
Hat6rid6: 2017. nr6rcius 2-i Kr5;lgyriles
I

17.1

A KLIK Szombathelyi T'ankertilet t6rnogatSsi k6relrnra a Bercs6nyi Mikl6s ltltal6nos
lskola rendezv6nyfhez
El6ad6: L.ak6zi Giibor, a Vdrosu:zemeltet6si osztbly vezetoje

Molndr.Miklos: Nyilvdn a tov6bbiiatiban is sol<rsok ilyen l<6r,5s fog 6rkezrri, hogy az ir;kol6inkkar
kapcsolatos rendezv6nyeket tdrrnogassuk. Fellrlvja a figyelnret, ho-gy a KLIK uzemeltet6s6ben 6s
l'enntartdsdban viannak, az o kul.yak6telessegrik lenne ezeket a rendezvenyeket megszervezni.
Ha
valaki a kolts6gvet6sben megndzi, 573 millio fcrrint szolidaritSsii adot fizeirjnk be az illlamnak az
iskol6k elv6tele ka.pc;s6n. Ennek nyilv6n ellent6tele, hogy bizonyos tev6kenys6get nem kerr
ellStnunk, de ennek az egyenlege jelentcls rnert6kben negativ aj onkorm anyzal-sziimara. Az
iskoldkkal kapcsolatos ddrrt6set'< 0nrkorm6nyzatunkat kolts6Ej'uetesi szempontb6l terhelt6k. Annak
idejen is felhivta erre a figyelmet. Innentol kez,dve azonbran nerm automatiznnus minden tdmogatds,
Nyilv6n vet6lkedSk 6s egyebel< tdmogatdsa az a kategoria, ami lehets;6ges. De ez nem az
Onkorminyzat, hianenr a KLlKferladrata. Nonszlensz, hogy J' K[-lfGnek nincsen 1OO O00fc,rintja arra,
hogy egy vetelkedot megszervez:zen.
Ftetteoi Attila: Eovet6rt azzal, anrit A,lpolg6rmes;ter Ur monclott. tigy tudja, hogy ezt a vet6lkedot
az
Onkorm6nyzattalllta ki,6s val,isitjer meg a kdnnyezetv6rlelmi fiJd6sai'6s pr6iramlai te trere. Ugy
tudja, ilyenek tovAbbra is vannak:. h:klben az es;etben tdmogatdlatE 6llna hozz:,A.'

A4ghailUlk!9s: U13y gondolja, her egy 6tv6tel lezajlik, akkor min<jent 6tvesznek. Nem 0gy vette dt,
hogy dtvettem, arni nekem kell, arni meg eddig volt es rndrs csin6lta, finanrszirozta, azt most nem
veszem dt. Nem mondta, hogy, r.16' finanszirozzdk, csak jelzi, hogy '1SO ilyen k6r6ss;el fognak
tal6lkozni' SzembesUl olyan is[<oler feldrjitdsokk:al, mindegy' mel,yik iikoldban," ahol a n6gy a,i6bot
k:ett6t cser6ltek ki, mikozben zajlik ergy oltdz6 ferlujitds, azei, mert'kett6re volt p6nz
. Ha eza v6rosnd
zajlik, mind a negy ajto ki van cser6lve, 6s nr:m probSlnak rossz 6llapot0 ajtokat glet1elve vagy
vialahogy helyrehozni.
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Lendvai Ferenc a Bizottsdg elndke meg1llapitotta, hogy tov'^t5bi kieg6szft6s, k6rd6s a napirendi
ponttal kapcsolatosan nem merult fel, igy a Gazdasagi 6s \t1,rosstraiegiai
Bizottsag 14'igen, 0
ellenszavazat es 1 taftozkodasi mellett --i na,oiiendet 6ffog7aolt,a es az atabbi hatarozatol
hozta:

-

56112017 (11"27.)

GVE. sz. hatii,rozat

A Gazdas6gi 6s\/6rosstrategiai Bizrrtts69 megt6rgyalta a h.Lll( Sizombathelvi TankerUlet t6mogat6si
k6relm6t a Bercs6nyi Miklos All,aliinos lskola rend"ezv6ny6hez r5s a KLIK Szombathelyi
Tank-erUlet
r6sz6re a ,,Nem b6nlja a szern6t a szem6t?"' elnevez6ir:i k,irnyezetv6delmi vetelked6 Bercs6nyr
Miklos AItal6nos lskcila 6ltali lerborryolit6siiho:z (a r6tsivlvO tarnulOk jutalmaz6sdhoz, er vet6lked6
anyagszUksegletehez:", kizarole4l konyvek, szdrrinit6stechnikai eszkoz6k, meghlv6, plak6t,
oklev6l,
lroeszkozok beszerzes6hez) 100.000,- Ft tdrnrogatdst biztosft az Onkormaiyzat kolts6gvet6ser6l
sz6l6 onkormdnyzati rendr:let,,h.6rnyezetvedelmi kiaddsr:k" elon'Anyzata terh6re, azzal a
kikotesser,
hogy a t6mogatds csak elfogaclott 6s kihirdetertt kdltsegvet6si rendelet eseten adhato 6t.
A tdmogatdsi osszeg a k6relernben megjelolt jogcimeken kivruli egyeb kiadasok (pl. 6lelmiszer,;
fedezetek6nt nern haszndlhat6 I'el.

Felel6s.

Lendvai Ferenc, il Gazdas6gi €rs; Vdrosstrategiai l3izotts6g
v6grehajtiisert: Lakezi Gilbor, a V6rosUzr:meltet6si Osztdly vezet6jcl
St6ger Gdbor, a K6zgazdas;6gi 6s Ad6 Osztdly veze,tdje)
Hat6rid6: a 2017 . evi kolts;6gvet6sii rendelet elfogad6sdt kovet6 honap 30. napja
(a

Pr--Takdtsne Dr. Tenki Milria: 1OC) (lOO forintot [gy oda adni, hogy se p6ly6zat, se semmi 6s nem
is lStjuk az elozo programjait...

l=enovailgrcnq 'Tiz 6ve megy.
vele elszdmolni.

re

rrkormdnyzattil m6g nern merrt ki 0gy p6nrz, hogy ne kr:llett volna

Dr. Tak6tsne Dr.-IqKilttZura: E.lne:z6st, ndlarn kb. 140 vagy 1Crg szervezet pdly6zik
es abb6l kap
mondjuk 60 szervezet, 50-100 ezer forintrckat, kemeny nnunkabemut:rt6sokkal, egyebekkel.
llagyomdnya van a v6rosban. .faversolja, hoely er vdros irjon ki kornyezetv6delmi pdlydTatot,
civil
szervezetek sz6mdril. Ha veln a Bizottsdlgnak kerete, trEgyUk meg ezt. K6rnye;letvedelmi
szempontb6l a v6rosban rnegllehetosen osehUl dllunk,. A korriyezettudatoisdrg, 6s a
kornyezettudatoss69ra val6 nevel6s nagyon fontos dolog. Vannak civil szervezetek.,
akik ezt
s;zivesen fel is vSllaljdk, 6s programokat is tes;:znek.

lendvai Ferenc'. Ez az egy korrryezretv6delmi vet6lked6 van.

QlTakdtsne Dr. Tenkri M6ria: Eleg baj
-LCndyat-Ierelc:. M6r 10. alk:alommal renclezzUk meg, ami mindig a Gazdas6gi Bizottsdg
tdmogatds6val val6sult nreg. Eizen kivUl a Bizottsdg nrris ilyen jelieg( tdmogatait nem aO
Pontosan 2 milli6 forint van a k,crnyezetv6delrni $oron.-Ez az egryik, i malif a szA-razelermgyrljtes,
et harmadik pedig, ha van valamilyen kozos hulladekgyrljtes'i rikcio. A tdbbit pedig
ev v6gen e,
szokt5k vonni.

1E"l Tij6koztat5 a
int6zked6se!

El6ad6:

-

k3lgszennyezrSs

csokkent6qe 6rdek6ben

ergt6ter6verl kapc;solatos

Lak:6zi G6bor, a v6ros;uzemelteiidsi osztdly vez.:til.je

elrerndelhet6

szabflyokr6l

Lendvai Ferenc er Bizottsag elnoke rnegattapitotta, hogy kiegTe,szites, kerd6s a napirerrdi ponttat
kapcsolatosan nem rnerult fel, ith, a Gazdiesagi OJ yaro,isitrategiiai Bi,zottsag'_ 1;5
igen, 0
ellenszavazat es 0 tartozkodas mellettt - a nap,irendet elfogadta eis ai atabbi hatarozatot
hozta:
P7 12017 (11.27 .lr-GVB.

sz. hatdro:zat
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A Gazdasdgi 6s Vdrosstrat6giili Eiz:ottsdg a ,,1'ilj6koztato a l6gs;zennyez6s cs6kkent6se 6rdek6ben
elrendelhet6 int6zked6sek megtdtel6vel kapcsolatos szablilyokr6l" cimfi el6terjeszt6st megtdrgyalta
6s az abban foglaltakkal egyet611.

A Bizottsdg felkeri a Polgdrmestert 6s a Jegy'z:61, hogy a fustkod-riado tervr6l szolo onk.orm1nyzati
rendelet-tervezetet a zoldhatosdggal 6s az 6rintett szervezetekkel tdrl6nt egyeztet6s;t k6vei6en
dolgozza ki 6s terjessz6k el6 a tsizotts6g, illetve a Kozgytlles .jriniusi ules6re,

Felel6scik: Dr. Pur;k6s

HatiridS:

Tivadar prolg6rmesl,er
Lendvai Ferenc ar Gazdas6gi 6s V6rosstrat6giari l3izotts6g elnoke
Dr. K6rolyi Akos jegyz6
(A vegrehajtds erl 6keszit6s66rt:
Lak5zi Gdbor, a \/drosfejleszt6si Oszt6ly vezetrSjel)
2A17. jf niusi Kozgyrlles

19.1 Javaslat a vagyongazddIkoddsii bev6telek alakul6s6r6l sz6l6
elfogaddsf ra

El6ad6:

t6j6koztato

Lakdzi Gdrbor, a V6rosuz:emeltetesi oszt6ly vezetdje

Dr. Tak6tsne Dr. fenlStl4Arc: Az elozb napirerrrdhez szolna h'ozz6. Ha Elnok 0r gondolkodna azon,
hogy egy felt6teless6get fogalnnazzzunk meg lrriszen most ninos 100 OOO forintJa a Biz:otts6gnak,
hiszen kolts6gvetes rTlegszavazAsa elott vagyr.lnk. lVirol szaverztuk, ha m6g p6nz sincs?
Lendvai Ferenc: A napirendet lezdrtuk.

Lendvai Ferenc a Bizottsag elnoke> megatlapitt>tta, hogy kie'geiszites, ker,C6s a napirendi ponttat
.,r3
kapcsolatosan nem merillt fel, igy a Gazdasdgi 6s Varr>sstrategiai Bizottsiig
igen,2
ellenszavazat es 0 taftozkodas mellett - a napirenctet elfogadila es ai alabbi hatarozatot hozia:
!58
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A Gazdas6gi es V6rosstrategiai f3izotts6g Szombathely

MelSyei Jog6 V6ros Onkormdrnyzatdnak
es Mijk6desi $zabiilyzatArol szol<> 3412014. (Xl. 3.) onkormirnyzati rendelet 52. g 1ry
bekezd6s 26. prcntja alapjdn a viagyongaz<jdlkoddsi trev6tehek alakulds616l szolo t6iekoztai6t

rSzervezeti

elfogadja.

Fe[el6s: Lendvai Ferenc, a

hlat6rid6:

GazrCasdgi

(vegrehajt6s6rl: il-akdzi G6bor,

ia

6s

\,/6rosstrat6gieri Bizotts6S; elnoke

VdrosUzemeltetdsi Osztdly vezetdje)

azrcnnal

20.1 Javaslat a "Virosfejlesz:t6si ailap-K6;rviisel6fl keret" 2016.6vi kcilts6gvet6sbern
biztosltott 63 000 eFt-o,sl el6irf nyzat:lnak felhaszniirfrs6ra

El6ad6;

I-akezi Grilcor, a vdrosu:renreltet6si crsztdly vezet6je

Lendvai Ferenc ia Bizottsag elndke' megattaptitbtta, hogy kiegeszit's, k'rtlls a napirendi ponttat
kaptcsolatosan nem merAft fel, igy a Gazrla:;agi 6s Varc,ssttrategiai Bizottsag
- 1S tgen, 0
<>llenszavazat 6s 0 tartozkodas rnellett - a naFtirenctet elfogadta ,5s ai alahbi hatarozatot hozia:
!rgl20'17 (11.27.) GVB. sz. hatr{pzat
A Gazdas6gi 6s V'Srosstrat6giai t3iz:ottsSg az eliiterjeszt6sben I'ogylaltakat melEtdrgyalta, a :szUks6ges
fedezet biztositdsdt - €t ,,V6rosfejlesztesi alap - l(epvisel6i keret'l-eloirAnyzatflerneie t5mollatja
aldbbiak szerint elfogadja:
"J ^.
- Koczka Tibor alpolgdrmester Ur benyiljtott k6relme alaprj6n - a 2016. evi kolts6gvet6sben
biztositott ,,Vdrosfeljeszt6rsi Frlap - k6pvisel6i keret" terfi6re - OOO.OOO,-Ft biztoslt;is6t keri a
Her6nyi Kulturdlis 6s {ipor1 Egyesurlet r6szere a Her6nyi Nyugdijas Kor k6z6ss6g
rendezv6rrye nek m egva 6s ltdsd hoz.
i

|
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Dr. Czegledy Csaba kdpvisel6 0r benry0jtott k6relme alapjdn - a 2Ct16.
evi k6lts,5gvet6sben
biztosltott ,,V6rosfeljeszt6si Alap - keprvisel6i keret" terhr5re 25L OZ1,-Ft
biztositdsdt k6rr a
Szombathely, Bem JrSzsel' utca 1Cr. 6s 16. sz:dmI epuletek mogott
hriz6d6 s6tdny
Kornyezet6ben, kozt6ri utca britorok ki lrelyez6s6he::.

-

-

K6ntiis 2loltArt kepvisel6 0r beny0jtott k6relme alapjiin - a 2016. 6vi kdltstigvet6sben
biztosltott ,,_Vdrosfeljeszt6si ,AIap - k6pl'ibel6i keret" terlhdre 200.000,-Ft
biztosit6sdt k6ri a
Dr" Kiss Gyula Kultu16lis EgyesUlert javilra Nagyiabonyi
Vargha K6roly ferst6mrjv6sz
emlektdbl6j6nak el helye:z6stire.

-

A Gazdas;agi 6s Vdrrosstrat6lSiai Bizotts; ag 35912016 (x,2,+.) GVB. sz.
hatilrozatanitk2. pontja
alapj6n Balassa.Peter k6pvisel6 0r kdrrelmere 100.000,-Ft biztositott a Ference:s
Kultur6lis
Oroksegert Alapitvdny n5s:z6re a ,,$z€rrzetesek a S;zombathelyi Egyh6zmegye
tt:rulet6n,, c.
kdnyv kiad6sdhoz - a20'16. tivi kolts69vet6sben biztositott,,vaiostijesztesiXtrp..k6pviset6i
keret" terhere.^A Gazclas;iigi 6s.-V-rosstrategiai Bizotts6g zsgnzalo (x.24.)
GVB. sz.
hatarozatanak 2. pontja heryebe ardbbi renderkJz6s repjen:
Balassa P6ter k6pvisek5 0n kerelrne alapj6n - a zil6. evi kdltsegvetesben
biztositott
,,V6rosfeljesztesiAlap - kr5pviseloi keret" terh"ore - 100.000,-Ft biztosit a Napsug6r l(ozhaszn0
Egyesuletet javdra, Naprsugdr Ko;zhaszn0 Egyesulet Sugrir/6rint
szlnj.atszo t o1.
mrikod6sehez.
Dr" Puskds Tivacjar po196rmestrer
lVloln6r Miklos alpolgdirmester
Lendvai Ferenc, a Gerzdas6gi 6s \/Srosstratdgieri t3izottsdg eln6ke
Dr. Kdnrlyi Akos jregy:uo
(a v6g rehajtds6nt: Lak6zi Giibcrr V6rosuzemell,et6si
Osztdly vezetdje,
steger Giibor Kozgazclasdgi 6s Ado osztdry vezetdje)
Hat6rid6: a kolts6gvet6si renderlet soron kovetlcez6 m6-dosit6sra

o

Fellel6s:

21'l

Javaslat onkorm6nyzat[ tulajdonri ingatlanok forgallomk6pess6 nyilv6nlt6s6na

El6ad6:

l-ak'bzi Gdibor, a V6rosuz:erneltet6si osztdl,y vezetdje

L-endvai Ferenc kr6ri, hogy egyben si,-avazzanarll ia

k6t hatilrozeftijavaslatrol.

L"endvai Ferenc zt Bizottsltg elnoke megaltapitotta,

hogy kielT,eszites, kercl1s a napirendi ponttat
kapcsolatosan nem merurt fer, rEy a-Gaza!asagi 6s"'vriroqstrategiiai
eiiottsag
14 igen, 0
ellenszavazat 6s 2 hrtozkodds ntelle>tt a napirendet etfogiadtia
<is az alabbi hatarozatokitt hozta:

-

90lU)1V fi.27.\) GVB. sz. hatfno;zat

A

Gazdasdgi es V6rrlsstrat6glai Bizotts 69 er
szdnrdra elfogad6sra javasplja, hogy
.K,,6zgyuiles
sizombathely Megyei Jog0 Vdros onkornrdnyzlia
vagyrcndrot ,zo16 4e12014. (x1. 2g )
orkorm6.nyzati- rendelet 2. S (7)-(8). be_kez:cj€ie alapjdi' s;:omnailreiy
Megyei Jog0 V6ros
onkormdnyzatlnak a s_zombathelyi 11109/3 es ll llo;iq.hns:2.-0 ingaflanokban
megl6v6 6s a
DECOR-TEAM Kft. 111ogll hrsz -ri ingatlandba 6tkerUl6 tulajdonli
itlet6sZgeiforgatomkepes vagyon

kdrdbe sorolja.

Felel6s:

Hat6rid6:
A

Lendvai Ferenc, a G;a:zdasdgi es Viirosstrat6giai Bizottsdg eln6ke
(vegrehajt6s6rt: Larkerzi G6bor, a'r/iirosUzemeiterl6si OsztJly
vgzetoje)
azonnal

Gazdas6gi es Vdrosstrat6giai

Br;@

Kbrgyudrzffii#:erroga,cdsra javasqtja, hogy
qono14. (xl. 23)
vasycniiror
:in:*:ll_,Y:gl?,^_r1no"\/fl1,:'^,Onr<ormanyzlia
onkorm6nyzati rendelet 2 S (7)-(8) bekezdese alapiSn tsz,ombathely
"riro- rv.'gy"i-loIr" va*J
onkormdnyzata
tr'rlajdonSt keperzo szombathrellyi 118d€i hrsz.-0 ingaflannak
11g57 hrsz.-0
ingatlanba beolvad6 122 m2 nagvsagti reisz6t forgalomkepesi
v€rgyon k6r6be sorolja.

a

Felel6s: Lendvai Ferenc,

ia

-

Gazdiasiigi

6s

Viinrsstrat6giai Bizotts6g elndke

(veg rehajtds6rt: Lak6zi Gdbor, a \/!rrosUzemeltet6si
Oszt5ly verzetdje)
Oldals::dm: 14 I
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Hat6rfrd6:

azonnal

22.1 T5j6koztat6 Szombatlrely', Szent lMirton u. i'5,
tf rsashdznal

El6ad6:

kcizforgalonrr ell6l

elz6rl:

u. 70.
kialakitas6rol

Kisfaludy Sandor

tertilet

Lakezi G6bor, a V6rosu;zemeltet6si os:ztilly vezet6je

Lendvai Ferenc a Bizottsag elnoke megaltapitotta, hogy kietg'szites, k'rd€ts a napire,ndi ponttal
kapcsolatosan nem merillt ft>l, ilgry a Gaz,Casdgi 6s yaruxstrategiiai Bizottsag
- .,t3 igen, 0
ellenszavazat es 3 taftozkodds meiltiett - a nap,inendet elfogaclta 6s ai atabbi hat1rozatot hozla:
16212!"017

(ll.2U CVA. sz h atAictzat

A Gazdasdgi 6s V6rosstrat6gieri Bizotts6g a Si;rombathely, Szerrt M6rton u.75. Kisfaludy Sdndor
u. 7Q ' sz{m alatti tdrsash6z (Nap l-1drz) kozlekedbsi terUleteinek kozforgalom el6l elz6rl ki;al;kltas6ra
vonatkoz6 eloterjesztdst nregtdrgyalta, a 1281?-Q15. (1V.1 3.) sz. GVB hat6r oz:"atAt az alabl>iak szerint

modositja:
A Gazdasdgi 6s Vdrosstrat6giai Bizotts6g egyert6rt azzal, hogrl er Szombathely, Szent Mdirton u.75.
- Kisfaludy S6ndor u" 70. sz6rn alatti t6rsashrAz Kisfaludy SJrnclor utca fel6li kapuja napk6zben is
zaNa legyen. A tdrsash6z terUlet6n l<ialakitott parkol6k meEko:zelit6s6t a Szent Mdrton utca fel6l kell
biztos ita n i az Ozletek nyitvata rtilsi id eje a latt.
FeXelSs: Dr. Pusk6s Tivadar, polg6rmester
Lendvai Ferenc, il hriz:ottsdg elnrOke
lll4s Kdrroly, alpolg6rrnester
(a v6grehajt6sert: Lal<6zi Gdbon, er V6rosUzemerltetdsi Oszt6ly vezetoje)

Hat6rid6:
23.1

folVamertos

Javaslat Szonrbathety v'6ros tertilet6n forgalmi nend lrSltoztat6sokkal
kapcsolatos dcint6seli nnelg hozataldra

El6ado:

Lakezi Gdrbor, a vdrosuz:emeltet6si osz:t6ly vezetdje

Koicsdndi J6zseti Haez a kiserbb beruh6z6s irrclokoltt6 v6lik ris meg fog valosulni a Rohonci 0t 6s
a Bart6k Bela kor0t keresztez6cltistikle, akkor felvillan a leheto:;6ge Jearagvdri 6t-Bartok Bela kor6t
csom6pontndl korforgalom epltdrsdnek. Erre l'onatkozolag 0gy :iudja voltJk tervek, az enged6lyes
lerv Ugytudja lejdirt mar Ez meg lett Ijitva? Ha m6gis megvii6slthato tennr: aparagvAri [t-gartOt<
Bela kor0t csom6pontnal korforgalorn, akkor ennek a Bizott,saglban adjdk jel6t. Ha me-gnyilik az
ul1a,
kerUljon be.
Lerrdvai Ferenc: Tobb csom6pc,ntot is feltudnie sorolni, ahcl leheltne korforgralom.

ibp99gldl-Jozsql: Vis;zonl, naglrort racion6lis lenne. Ha nregdprul a korforgalom a Markusovszky
utca-Horv6th Boldizsdir kdr0t keres;ztezod6s6be, tervezve var't a korforiialom a vdrrrsi strano
be6pit6s6vel. A forgalom cjinanrizrnusa indokolnil, hogy a forgalom m6sik-vegen, a palagvdrin is
rnegdpUljdn.

Lejrdvai Ferenc. Felteszem szavaz:6sra, de nyilvAn els6sorban ar szakemberek v6lem6ny6re fogok
adni' A m6dositot tigy tenn6 fel s;ze:azAsra, holgy vizsg6ljdk meg, a lehet6seg6t a kes6b[,iek sor6n
illetve n6zz6k meg, hogy mi van az drpit6si engeldelyben.

L.aK€tGgbgt Ujra kell k6rni azdpitesi engecj6lyt mindenk6p,p, niterl lejdrt a jelent6s 6s a sz:abvdnyok
is viiltoztak.

A Bizotts6g el6szor a rnodoslt6 .iavieslatr6l szava,z, amit 13 igen 6s 2 tart6zkocj5s mellett ellfogad,
Lendvai Ferenc a Bizt>ttsag elndke megallapi'totta, hogy toveibtci kieg6szit6s, k6rcles a napirendi
panttal kapcsolatc:tsan nent meriilt fet, igy a Clit'zdasagi es Vtirosstralegiiti Bizottsag 15 igen,
0
ellenszavazat 6s 0 tartozkodas mellett - a nap)irqrtdet etfogttdta eis az afinni hatarozitot hozta:
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A Gazdas6gi 6s Vdrosstrategiai Bizotts6g megtdrgyalta a
,,Javaslat Szombathely vdros
forgalmi rend

terUlet6n

viiltoztatdsokkal kaocsolatos dont6sek merghoz,atal6ra" clrnrj el6terjeszlest,
6s az
aldbbi dont6st h<>zza:
1. A Gazdasdgi 6s V6rosstrat6giili Bizottsdg egyet6rt a Barttrk B. kr1.-Rohonci u. csom6pontban
ideiglenes jelleggel, egy hetes; id5tartamban J-Bart6k E|.
krt-li dgakon a zoi,ta lev6s id6tartamdnak
modosft6s6val, valanrint a l(enderesi utcia Csonakdzo-to mell6tti
szakaszAn(To-vendeg16 el6tti
parkolo bejdrat 6s a L.iget u-i r:s;om6pont kozott) a gepj6rm(i
forgalom etai rczarasdrral.
2' A Gazdasdgi es V5rosstrat6giai BizottsSg az ideiglenes korldtozds bevezet6s6hez szuks6ges
jelz6srendszer kialakitSsSltoz 6s a fo.rga.lmi rend
vizsgSlatdhoz szutsel]es torrast, 500.000,-Ftot, a Vdrosfejleszt6si Alap l,leret terhere briz,tosit.
3' A Gazdas6gi 6s Vdrosstratrigiai Bizottsdg felkeri a polgelrmesterl, hogy az 1-2. pontban foglalt
dont6s 6rdek6berr a szuksdrgers int6zkediis;ek megtetelE16l gonoosxojjiln-

4' A Bizotts:69

felkel a polg6rnrestert,

hogy amennyiben a Bartok B. kft. 6s t?ohonci ut
csorn6pontbian korforgalorn epftese az 1. -iont szer:inti forgalrni
rend modosit6s
'i"juan tapasztalatai
alapjdn nem lesz indokolt, risjy vizssdlll rir*g euiusu;;';l;;,';
D;
Lajos kr,t. 6s a
Horvdth Bolclizsdr krt. osomopintban-kor,fc,nguior" epiiJsengx
indokolts6q6t.

Fellel6s:

Hatirid6:

Dr. Pusk6s Tivadar, polgdrmestr:r
Lendvai Ferenc, il hriz:ottsdg elnr0ke
lll€rs K6roly, alpolgdrrnester
!q vegrehajl,6s6rt: Lakezi G6bor, a V6rosuzemelte;t6si osztdlv vezetdje)
2017. dprilis 30.

Lendvai Ferenc, a Bizottsag elnoke a NY1LT uldist 13:50-kor
bererkesztette 6rs ZART ul6st rendelt el.

Ferenc :/
elnrSke

Szombathely, 2017 . februlr 29.
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