JEGYZOKONW
\,(nnosslarrEc

tAt

El

t

zorrsncn

Gazdas6gi 6r; VSrosstratdigiai Bizotts6g
xYtLVANOti
iil6se
SZIMJV. Folg6rmesteri Hivatal
l. ernelelli Naqvterem

T6rrgy:

HelyszIn

ld6pont:

2417 .

Jegyz6kdnyvvezetS:
Jelenl6ti iv

mircius 27. 10:04

Kering;er Klaudia
Al6iriis

N6v

,L, l,
ll' lt'

Lendvili Ferenc
Dr. Tal<5tsn6 Dr. T<>nkirfi
M6rier

Rettegi

Attila

K6ntiisi

ZoltAn

{I

Megjegyz6s

f0

a llizottsSg eln6ke

_l

*fh
)\
'v\ly\+
I

'/

w

-lf:\
=R/'q/1

Dr. Keask6s [-6szlo

Agh llrno

a bizottsdg tagja

i)

a bizotts6g tagja

Kopcsiindi Jozsef
Balassa P6ter
Kozma Norbelrt

Horvdth Csaba

Tdlas.Jozsef
Po6r Arndr6s

Kremser Csaba

a bizotts6lg tagja

a bizotts6g tagja

Dr. lpkovich Gydrgy

Jlozsef

a bizotts6rg tagja

a bizotts6g tagja

ry=tt!-F

Dr" Nem6ny l\ndrAs

So6s

tagja

a llizottsdrg

(

7Eo-

a bizotts6g tagja

r'6"+-

a bizottsdg tagja

-'--

&:

ffiq41

a bizotts6g tagja

)

/zt

17

4..7/

q1*ZL

a bizotts6g tagja
a bizottsAE tagja
a bizoltsdg tagja
a bizolts6g tagja

a bizolts6g tagja
a bizolts6g tagja

Vdros Lajos
V

Kovdcs Elod

a bizollsiig tagja

.A

Szalai Balint

hrIL',)W,l;'*

a bizotts6g tagja

Telefon: +36 94/520-31 6
Fax:+36 941520-288
Web: www. szombathely. hu

I

Szorvrearnerv Mecyer JocU VAnos
K6zcyUlEsEruex
Gnzonsncr es
VARossrRcrEc

rRr []

JEGYZ6KONYV

rzorrsAcn

Dr, Puskiis Tivadar

llles K6roly

alpolg6rmester
alpolgdr;nester

Moln6r Miklos

alpolgdrr;nester

Dr. K6rolyi Al<os

a K"bzgaidas6gi 6s Ad6
Os;ztiily vezetoje
G6sp6rrne Farkas

konyvvizsg6lo

Szak6ly Szabolcs

a Vdrosfejleszt6si 6s Projekt
a V6rosuzemeltet6si Oszt6ly

Kuslits Tibor

v6rosi li66pitesz
a Vas Megyei Kereskerlelmi
6s lparFiamara elnoke

Var; Mel$yei Epitesz Kamara
Okl. epitom6rnok, a Vas
Megyei Mernoki Kamara
alelnokt-'

D6ri Lajos

De.ud€.4(

F+

u,

elefon: +36 94/520-316
Fax:+36 941520-288
WQb: www. szonrbathely. hu

$zolusnrHely Mecyer JocU VAnos

JEGYZ6KONYV

KOzovUlEsEruex:
GnzonsAol es

VAnossrnnrrc nr rzorlsncn
13

Napirende[< el6iad6i, meghivotta
N6v

AlSirisi

Megjegyz6s

Bencsiics Eniko

Lovass Tibor

tut

Kov5c;s M6rta
Dr. Ajl<ay Adni6n

V- ,l-

Kiss Ddvid

Dr. Sz:ondy Szilvia

nn.,fu

GrSczer Gydrgy
R6cz Robert
GrUnwald StefSnia
Dr. Horv6thne Nemeth
Kl6ra
Jord6n llamhs

86lint And16s;

l'p uryo)

ln.,Il-L,,/
T)

1.-

lk

EgeszsidgUgyi 6s
Kozszol$a lati Oszteily
vezetoie
Szombathelyi Mediakozpont
Nonpn:rfit Kft . Ugyvezeltoie
Szombqthelyi
T6vhoszolgdltato Kft.
Uq'yve::et6
Savaria V6rosfejleszt6si Kft.
Uqvvez:eto
Szombrgthelyi
Parkfenntart6si 6s
Ternethrezesi Kft. Uqvvezeto
Haladdrs Sportkomplexum
Fejlesz:t6 Nonprofit Kft
Ugyvez:eto
FALCO KC Szombathely Kft
Ugyvez:eto
Szq,mbraithelyi Sportkozpont
es Sportiskola Nonprofit Kft.
Uqvvez:dto
Savaria Turizmus Nonprofit
Kft. Ugyvezeto
Fogyalrekkal Eloket es
Hajtektalanokat Elleto
K6zha:=4nu Nonprofit Kft
Uqvvez:et6

Weores Sdndor Szinhlz
Nonprofit Kft. Ugyvezeto
Szombrathelyi Kepzo
Kozpon{ Kozhasznu
Nonprofit Kft. ugvvezerto
Jl

a

ttJA,l*lblQ;

Telefon: +36 94/520-316
Fax:+36 941520-288
Web: www. szornbathely. hu

l

QzorvlanrnELy MEGYET JocU VAnos
KOzcyrir-EsrEruex
GnzonsAer Es

VAnossrnnrEctAt

B

rzorrsAcR

SzorvraprrnELy M EGyEl,JocU VAnos
KozcvUtrEsEruex
GRzonsAct

rs

VAnossrR,A,TEGtAt

9700 Szombathely, Kor;suth

L

Btzortsrrcn

u. 1-3.

a jelenl6v6ket, nneg6llapltotta, hogv a bizottsdgi 0l6s 12 fovel
hatSrozatk6pes. Megk6rdeztre, hogy a kikuldott napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e 6szrev6tel,
Van-e napirendi porrt iavaslat. Napirend modositirjavaslatk6nt jelzi. azlrt Ules ket pontja, a SZOVA
Zirt. es a VASIVIZ ZlRt. uzleti terve m6g m6rlosli6st ig6nyel, emiatt javasolja a napiiendi pontok
|-.v6tel6t. A k6t Uzleti tervrtll a kCivetkezo rendkivUli Bizcrttsdgon cjontenek. Valamint napirendi
prontk6nt javasolja felv6telre a kiosztott ,,Javaslat a Markus;ovszl.ly urtbai Gydngyos patak hid
f,el (j it6sd n a k fej leszt6',s€rre,, c im U erl 5te rjeszt6st.
216rt ulesre egy elirtelrjeszt6st javasol felvenni, ,,Javaslat a g6p6sz:mernok k6pz6sben r6sztvevo
qrktat6k t6mogat6siirar,,cim mel.
!"endvai Fgrenc kdszontdttre

It Bizotts6g eloszdr azlul

Ul6s k6t napirendi pontjdnafi lev6tel6rol szavaz., amit a Bizottsdg 13 igen,
0 nem 6s 0 tarlozkoddssal elfogad.

,ft Bizotts6g mdsodsz:or a Ji,lvaslat a g6p6szm6
,1cimt1 el6terjeszt6srol drint, elmit a Eizotts69 13 ig

a

,,Javaslat a Markus;
ol :szav az, a m it i
tiirgyal, 13 igen, 0 nem 6s O llarlozk.<lddssal elfogi

4r Bizottsdg harmadrszor
fr-.j
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L.endvai Ferenc a l3i:zottsag elndke megallerytitotl
pontokkal kapcsolato;san nem mertllt fel, Igy a Get
ellenszavazat es a hzftozkodas mellett - a nttpir

6qza1l

M.n)s

fr Gazdas6gi 6s V6ror;strat6giai Bizottsdg a bizott
lJleg:
t.

NYILVANOS ULES

1.

Javaslat a Krleipp modszex 6vodai hevezetris6vel kapcsolatos dcint6s meghozatal5ra

(K<izgy(l6s

El6ad6:

2.

1.)

Dr. Bencsics E:nik6, az Eg6szs6gUgyi es KozszolgrAlati Oszt6ly
vezet6je

Javaslat a Wecires S6ndon Szinir6z Nronprofit Kft. i.igyv,ezet6i 6ll6shely6re kiirando
pAly Azati fe I h ivAs e lf'o gad iis 6r a (Kozgyii 6s 2. )
El6ad6k: Dr. Bencsics Einik6, az Eg6szs6gugyi es Kozszolgiilati oszt6ly
|

vezetoje
Laklzi Gdbor, a V6rosuzenreltet6si Osztr{ly vez:et6je
3.

Javaqlat Szclmbathely Megyei Jogrl V6ros Onkorm6nyzata tulajdon6ban l6vci
gazdasdgi tiirsasdgok 201 6. 6vi tizleti terveinek megt6rgyal6s;dra

a)

Szombathelyi M6diakozpont Nonprofit lKft.
Elciad6: Lak6z:i Gdbor, a V6rosiizemeltetersi Osiztiilv vezetoie
Meghivott: L"ovass Tibor ugy'vezeto

Telefon: +36 94/520-'1 00
Fax:+36 941328-148
'",]
Wr:p. www. szom bathely. h u

b)

Szombathelyi K6pz(i Kdzpont Kcizhaszn{ Nonpnofit Kft.
El6ad6: Lak:6zi Gdibor, a Viirosuzemeltetr5si r)szt6ly vezetdje
Meghivott: Biilint Andrds Ugyvezet6

<;)

Wedres Sindor Szfrrh6z Nonprofit Kft.
Efciad6: Lak6:zi G6bor, a \t;irosuzemeltet6si Osztdlv vezetoie
Meghivott: "Jord5n TiamSs ijgyvezeto

cil)

Fogyat6kkal ttllOket r6s Hajl6ktalanokat Ellitr6 Krlzhaszn0 trlonprofit Kft
Ef 6ad6: Lak6zi Gdbor, a VlinosUzemeltettisi Oszt6ly vezetoje
Meghivott: Dr. Horvdrthn6 lr,ldmeth Kldrra rjgyvelzeto

€))

Savaria Turiizmus Nonproflt Kft.
Ef5ad6: Lak6;zi Gdbor, a \tiirosUzemeltettlsi Oszt6ly vezetoje
Meghivott: (SrUnwalcil Stef6nia Ugyvezet6

f)

Szombathelyli Sportkcizpront 6s Sportislkola Nonprofit Kft.
El6ad6; Lak6:zi Gdbor, a VlinosUzemeltetdsi Osztdlv vezet6ie
Meghivott: Fliicz R6bert Ugyvezeto

e)

FALCO KC g;2sp16athety K1ft.
El6ad6: Lak6;zi G6bor, a VdrosUzemeltetdsi Or;ztdlv vezet6ie
Meghivott: Grdczer Gyorgy ugyvezet6

h)

Halad6s Spodkomplexurn Fejleszt6 Nonprofit Kft.
Ef5ad6: Laklzzi G6bor, a V'drrosuzemeltet(isi Oszt6ly vezetoje
Meghivott: Dr. Szoncly Szilrria ugyvezeto

i)

Szombathelyl Parkfenntart6si 6s Temetkez6si Kft.
El6ad6: Lak'6zzi G5bor, a VdLrosUzemeltetdsi Or;zt6hl vezetoie
Meghivott: f(iss Ddvirj Ugyverzet6

il

Savaria V6ros;fejleszt6sI Kft.
Ef5ad6: Lakbzzi Gdbor, a VdrrosUzemeltetdsi Orszt6ly vezetoje
Meghivott: Dr. Ajkay Adri6nr ugyvezeto

k)

Szom bathelyi TAvhdszolg;iltat6 Kft.
El6ad6: Laktiz:i G6bor, a VdLrosUzeme.'ltetdsi Ot;zt6ly vezet6je
Meghlvott: l(ov6cs M6rta ul3yvezeto

4.

Javaslat a Ji6l<i u. 23, sz6nr alatti i ngatlarnon fen n5l lir el6virs6nlhsi jog gya korli6s6v{
ka pcsolatos cl <int6s h ozatalr a
El6ad6: Lakrilz:i Gdbon, a VdrosUzemeltet€rsi Or;zt6ly vezetoje

5.

Javaslat a "Viirosfejleszt6si alap-K6pviiseldi keret" zO,lV. 6vi K6lts6gvet6sben
biztositott 63 000 eFt-os elSiranyzatdnak felhasznirds6ra
El6ad6: Lakr5z:i G6bor, a Vdrosuzemeliet€rsi Osztdly ve:zetdje

6.

Javaslat Szornbathely Megyei Jogur Viiros Integr6lt Teleptildsfejleszt6sl Strat6giSja
modosit6sa egybeszerkesztett dokume ntumr6nak elfogad:is6 ra
El6ad6: Szakdily Szabolcs, ;a V6rosfejleszt6si l<(abinet vezet6je

7

'

Javaslat a Mlarkusovszky utcai GycingyiSs pertak hid felujitisdnrak fejleszt6s6r,e
El6ad6: Laktiz:i G6bor, a V6rosUzemeltet€si Osztdly ve;zetdje
ilt.
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B.

.,lavasllat a gX6p6szm6rnok k6pz6sben rtisztvevci oktatok

El5ad6: Moln6r Mikl(rs alpolg6rmester

[:elel6s:
1.

tiimogat6sf ra

Lendvai Ferenc, a lliz:otts6g elnoke

Javaslat a l(neipp m6dszein 6vodai lbev'ezetr5s6vel kapcsolatop dcint6s meghozatal6ra

(Ktizgyfiles

'1.)

El6ado:

Dr. Bencsicr; Iinik6, az Eg6szs6gUgyi es K6zszolgiilati Osztdly
vezet6ie

L.endvai Ferenc a tsizottsdg elndket rnegdllapitotta, hogy kiegeszftes, kerci6s a napirendi ponttar
h'apcsolatosan nent merillt fel, igy a Gazdasdgi 6s Varosstrategiai Bi,zottsiig - 1'l igen, 0
ellenszavazaf 6s 3 tartozkodes mellett - a nitpirendet elfogadta 6s az ,aliarhhi hatarozatot hozta:

_ll017 (1X.27.1

CiVB. sz.

hatirozat

A Gazdasdgi 6s Vdrosstratdl3iai Eli:zotts6g a ,,Jal'aslat a Kneipp modls:z:gr r5vodai beve:zet6s6vel
kapcsolatos dontFs meghozatallira" clmri el6tr:rjes:zt6st megt6rgyalta 6s a hatarozati javaslatot
az el6terjeszt6sben foglaltak szerint javasolja a Kdzgyrllesnek elfogadiisrlr.

frelel6s:

Lend'veti Fererrc, a Gerzdas69i 6s Viirorsstrat6giai Bizotts6g elnoke

(a

v6lErehajt6sert: Dr. Bencsics Eniko, az Egeszs6lltjgvi

es; Kdzszolgalarti Osztdly

vezet6je)

!tat6rid6 2017 , rndrcius 27-i K"iizgytles
2. Javaslat a 'Wecires SSndor Szinhdz Nonprofit Kft. tigyvezelt6i
p6ly Azati fe

I

hivis e lfogadlis6ra

ElSad6k:

6ll6shely6re kiirand6

Kcizg y rii t6s 2. )
Dr. Bencsics E:nik6, az Eg6szs613Ugyi es K6zszolgdilati Osztdly
(

vezet6je
Lakdzi Gdbor, a V6rosuzenreltet6si OsztAly

vez:et6,.ie

!)r. Tak6tsn6 Dr. Tertli M6ria: Apdrl,yizati kilrds fgytartalmazza,hogy, s drire szoloan kell programot
kidolgozni. ApAlylz:at2 6v tl h6narprra van kiirvar. Ez maradjon vagy ne? A pllylzonak az 5 6vet
nriert kell kidolgozni'? Modosltani kelllene erre az irj6szakra.

!endvai Ferenc: Mr:iclosit6 indltviirryk6nt javasol.ja, hrogy az 5 6v l<eruljon ki, 6s a pllylzatban
megjelolt hat6rozott idotartam0 rn[ikod6sre vonatko;l6an 6tfogo prrinzU$yi 6s szakmai program

javaslatokat dolgozz:on ki a pAlyAzo.
A, Bizotts6g el6szor

a m6dosito irrcl[tvAnyrol szavaz, amit

a

Bizottsiig

'112

igen, 2 tar|ozkc:tdds es 0

nem mellett elfogad.

Lendvai Fer4nc a E:li:tottstig elnoke megallapitotta, hogy tovErbbi kieg1eszites, kerdes a napirendr
ponttal kapcsolatosi?n nern rnerult fel, igy a Gaz'dasagi es Veirosstral'eqitEi Bizottsag - 1S igen, 0
ellenszavazal 6s 0 taftozkodiis mellett'- a nepirendet elfogadfa 6s az attipbi hatarozatot hozta;

Wn!!_lf(zLl

ci.VB,,

sz, hat6nozat

A Gazdasdgi 6s Vdnosstrat6giai Bi:zotts6g a ,,Jav'aslalt a Wedres S6rnd,cri'Szinh6z Nonprofit Kft.
Ugyvezet6i 6ll6sheily6re kiirando pillyAzati I'elhir,r6s ell'ogadiis6na" cimri elotr:rjeszt6st
megtdrgyaltal 6s ia hatiirozati jiavaslatot az eloterjeszt6sben folglraltak szerint jar,,asolja a
Kozgytll6snek elfogad6sra az:zal, hogy a pAlyazati kilrdrsban ,,a pAlyAz:.ati kiiriisnak tartalmerznia kell"
clmr-i r6szenek elso friancia bekezclcise az alabbiak szerrint modoquljon.

,,-

a szinneznark az tlgyvezert6i munkakor betciltds6re a jjelen p6ly6zatban megjelolt
hat6rozott id6tartanrri mrikrcd6stirr* vonatkoz6an 6tfog6 penzugyi 6s s;zakmai program javaslatot
ez allbbi szem pont(c in a k melgfeler|5e n :'
l

[relelcis:

Lendv:ri Ferenc, a Gazdasdgi 6s V'drosstrat6giai Bizottsdg elndke
(a v6grehajtdsr6rt: Dr. Benr:sics Eniko, az Eg6szs6gugyi 6s kozszolg6lati Oszt6ly
vezetoje
Lak6zi GAbor, a \/drosUzemeltetSrsi tJsztSly vezetoje)

!{at6rid6: 2017 , rn6rcius 27-i K.itzgyiles
3
Javaslat Szombathely l\llegyei Jclgri V6ros

Onkormalrryirpta tulajdon5ban lev6
gazdas6gi thrsasigclk 2016. 6vi tizleti terueinek megt5rgyalSs6ra

a,)

SzombathelyiiM6diakcizpontNonprofitKft.
El6ad6: Lakbzzi Gdbor, a V'drrosUzerrreltetdsi OsztAly vezetoje
Meghivott: [-o,vass T'ibor Ugyv ezeto

!)r. Ndrai Erna: A G;az:dasiigi Bizotts69 utdn t6rrgyalja a Jogi Bizotts6S; bi:z:ony'os cegek besz6mol6it.
Eirre tekintettel, egy olyan technikai modosltdst javasol, hogy olyarr felh4talmaz6ssal fogadja el a
Gazdasdgi Bizottsdg, amennyiberr a Jogi Biz:otts6g e;gyet6rt az ozlel:.i tqrvelSkel Ezek a cegek a
Sizombathelyi Mediarkozpont Nonprrofit Kft., a Falco KC Szombathely, a {jizor"nbathelyi Sportkozpont
6s Spotliskola Nonprofit Kft., Weorers; Sdndor $zinhAz l\onprofit Kft., Siervia4ia Ti-rrizmus Nonprofit Kft.
llletoleg a hatArozatol<ban a t6vesi vagyonrendek=ti hirratkoz6st szeretne javitani, helyesern a 19. g
(1) bekezdes b) pont bf) pontra hivatkozn6nak, a hatdrrczatokban.

!)r. Nem6nv Andrds: lla jol 6tti, a rnlisik bizotts6g igerrlo dont6si6t felfriggeszto feltetelkent teszik be
l\4iert kell ezt?

!)r. N6rai Erna: A vagyonrenrlelet s:zovege szerint azltzleti terveket, arnelyell szakmai bizrct{sfg6o=
tirrtoznak elozetes sz:akmai bizottr;iigi v6lerneny alapjSn t6rgyalja a Gaz<jas6gi Bizottsidg. Ez a
sorrend a bizotts6gol< menetrendlelb6l adodoan nem szokott probl(rnrdrt okozni, most azonban a
n:ndklvuli Kozgyill6s napja rniatt [gy tudt6k a Bi;zottsiigokat ossze szer',rbzni, Emiatt van sorrendi
csere, 6s emiatt szerertn6nek a val3yonrendeletnek is rnegfelelni. Ez6rl jarvasrclja ezt a mo<jositdst.
E)r. Nem6nv Andr6s: Internetes felUleteket ad fel ia tele'vizio, gyakorlatilag mediakozpont.

lovass Tibor: K6t internetes felulete van. Az egyril

az,

sztv.hu, a miisik pedig a szombathelyi7.hu.

E:,lefi a k6t feluleten dolooznak.

!)r. Nem6nv Andr6s: ,A szombathely'i7.hu 6s ehhez k6pest van egy szonrpathelyi 7 n6ven mLjkodo
hirlap. Nagyon hasonlo. Nerm okoz ez ilyen szempontbol problerrr6t? Nem t6mogatta a nev
enged6lyezes6t, de Polgdrmester LJr igen. Ez szerrinte nem jol van igy.

Lovass Tibori Az internetes I'elUlet elgyutt indult az Ujs;Aggal. kiokozben az 0js6g elkerUlt tolUk. Az
online felUleten teljes;en rnds hlr,ek:et probdlnak meg;osztani az olvers15ikkal, Az sztv.hu felUlete
rtlgebbi, kis 0jitdsrra szorulna. Az osszes archlvurn ott van, kevrSs;bti interaktiv 6s s;zines. A
szombathelyiT onlin,e felUlete alpolgiirnrester frr iglazEart6s6ga idej6n ,trs;tdgos 3. dijat kapott. Akkor
a szakma 6ltal elisrnert hirporl6l volt. Az olvas,5k rniatt tovdbb tadjak ia felLjletet.
K,opcs6ndi J6zsef: Oszlassa ,el a ndr;zeteket, arnikret az osszefolEla16 olvas6sa alatt jottek ler, Ugy jott
hogy Onok egy r;erntr6lis, kozpontositott mr6diabirodalmat dzeretn€,n,ek kialakitani. Mdrdiahdzak

ler,

kialakltrfsdt emlegetik,, hasonlo vil{ly nagyobb v6ros<lkra alapozva. l\ kpvetkezo mondiatban, az
s,zerepel, hogy ebben a k6,zegbr:n, tafialornban On6k nem kiv6njdrk
Ha ilyen
elk6pzel6seik vannak, az uzleli teru kifejezetten erlkalntas arra, nogy err(
y veszik a
bdtors6got arra, hogy a Gazdas69i 6s V'6rosstrat6giai Bizottsdgot
i:ly v6ros
Kdzgy(leset, k6pvisrel6it nem trAjekoztatjdk ilyen gondolatokrol? Mi gyak:or
sijogokat
Oldalszam.4121

tizt elfogadhatatlan gondolkoddsm6rdnak tartja. K.eri, hrogy oszlassa erl a tdvhiteit. Alaptorv6ny is van
erre, hogy van egy kiegyerrs0lyoz:ott m6dial,roterlessdg. Mit tartalma:z az On6k Uzleti terv6ben a

l'riegyens0lyozottsdgi'Azt tartalm evl2a, hogy az 50-509/o-os kozgyril6si ariir4ryt figyelembe vr5ve, Onok
az elm0lt k6t esztencloben, 1-2 esertet kiv6ve, meg sem sz6laltatnal< ellqnzeki k6pvisel6ket. Onok
nem csak a vdrost stltlik metg ez:2-el, hanem a sajdt rnaguk 6ltal jovrifr;rgyott alaptorv6nlrUket sem
tartiak be. Ennek figyelember v6teldlvel, nagyon szivesen tilmogatnA, rnoridan6 azt, hogy mrikodjdn
tov6bb a szombathe'lyi televizi6, de higgye el, ha On is ilyen hel,yzr-.fbern lenne, ugyanezeket
rnondan6" Tudja, hogy ez igazgat(i ur szAmAra is kellemet;"n 6slr1z:ert. Van a televiziirn6l olyan
etmber, aki gyakorlatilag vezeti a televizi6t, 6s az o akarata 6rv6nyesul nelv 6s cim nelkul. Mindenki
pontosan tudja, hogy kirol 6s rninol van rsz6. Hogy gondcllja igiaz:g:llo 0r a kiegyerrsUlyozott
tAjekoztatds megval6sltdsdti,
Qr. Takdts!6 Dr. Ternki Mdrii'L Jelerrleg hdny kannerajia van a kozpontn:rk 6s milyen korfak ezek a
k:amer6k? Ugy tudja, hogy fejleszt6rsek voltak, 1-2 6vve,l ezelott, 6s ez n,ern lel'ret ennyire 6geto ig6ny.
l'(opcs6ndi k6pviselo 0r felvet6s6re reag6lva, nenn tartja sUlyos problErniinak, hogy a mediako2pont
szerepel az anyagLran, Uzleti tervbren lehet rclyant is elore vetiteni, aminek a konkret kirlolgoz6sa
nincs m6g meg, ez csakgondolatr5brreszt6 azOzlelitenvben, nem ldtja br+6p[tve. Szoba kerrult, hogy
etz EPCOS ierUleterer dtkerlilne a rn6diakozpont, v4geztek szdmitiAs,ck:.al az uzleti terv kesziteie
sor6n? Ha 6v sor6n ez megvalosulna, milyen keclvez6bb helyzetet jelern,lQne a kozpont sz:Am6ra?

lioczka Tibor: Honlap Ugyben igen,4-5 evvel erzelott, amikor odaklerUlt ugyvezetonek, az volt a
prrobl6ma, hogy az sztv.hu honlap,on, illetve annak tArhely6n tdrolja a szombathelyi televizio az
osszes kor6bbi archiivum6t, viszonrt abb6l az oldalb6l kdptelenseg hirport6lt kesziteni, ez6rt is
szUletett a szombatlrerlyi 7, arni az orszdg harmadik legjobb honlapja volt i20113-ban. Nem tudja, hogy
nri6rt a szombathelyi 7-nek kellene l<it6rnie bdrmelyik nr6s honlap eltil, rigyhogy ugy gondolja, hogy

igy kell es [gy k:het has;lndlni. Kopcs6nrJi kdpvisel6 rirnak annyit s:z:eretne elmondani, hogy-a
szombathelyi telev[:ziri mindilg a nrrSdiatorv6ny szlellern6ben 6,s annark it:;meneteben szerkesztik es
k6szitik a mtjsort. A Mledia Hat6s6gnak az dsszes hira<jo mr-isor bemergy, {z tisszes mijsort 60 napig
meg kell 6rizni 6s tudom6sa szerint, m6g egyretlen feljelent6s vagv eimarasztal6s sem tortent
nrtisorokkal kapcsolatban, Nlem ilg;y, mint egyelck6rrt a Siavaria FrtrunrnAl, amelyet a s;zocialista
varosvezetes kiadott kulso gyrirtdsba, de rlgy, hogy rn6g a foszerkesztot is a kulso gydrl(rnak lehet
kineveznie. Es 20121-ben bel:szalarltak abba, trogy t<amp6nyidoszaklon lllvUl, az MSZMp,16lasztas
hirdetes6t kdzli.
erzt

f-6bben a mikrofon t[$47alal'a nelktil besz6lnt>k.

!.oczka Tibor: lgazdb6l MSiZP-nek is mondhatjuk. trlem kell ahho:z a rinediatorv6nyberr nagyon
elm6ly0lni, hogy van ott egy ilyerr bekezd6s, hogy vzilasztdsi kamprinyt be kell tartani. Viszont a
szombathelyi televi;zi<lt ilyen jellegri elmarasz:taliis nerm 6rinteltte. S:zoba kerUltek a kamre16k. Azt
azonban ldtni kell, ho5;y, ahog;yan a rmobiltelefonok is 2-3 ev alertt leanrortiz6lddnak , ezek is abszol[t
szdmltAstechnikai alapon mLikodneli. Egy 2-l) 6ves kameriit le lehet cs;erQlni. lgazgato 0r jobban e
tudja mondarli, hogy tnennyit dolgoz:nak 6s forgatnak. Mindamellett bervdtelt is termelnek, 6s ez az
Uzleti tervbetl is ldts:zik, a s;aji4t brev6telek nagrl r6sze abbol ad6clik, hogy a Magyar Televizio
ntegrendel6sbre is dolgozik a szrcnnbathelyi televizio. lJgy gondoljar, egv kamera v6sdrrlds, jelen
esetben, a meglevd szerzocl6sek drtelmeben, jri befektet6snrek szflrnit. Az EPCOS k6lt6z6s az
elm0lt h6napokban tirbbszor felmrerlrlt. Penzugyilleg k0z6ptdvcln, tehdt 4-5 6v alatt t6rUlh,et meg a
beruh6zds, el6k6sz,[tr5se folyamath?fl van. lga;zgati, 0rek osszeraktak egy nagy ivrj mrjsz-ak,
fejleszt6st, amire egyenlore rn6g nerrn l6tni a fedezetet, de dolgozunk azorl, hrogy megregyen.

!
1
N

Erdekes volt, ami Ko,:zka alpolg6rmester rir s;zrij6bol elhangzott, mivel a
igazgla1t6ja, 6s ezerlatt marasztalta €,1 er Viilaszt5si Bizotts6g a
gondolta, hoEy a c6g vez:et(ijekent egyben Onkorrn:inyzati k6pviselo is lehetett
6s sajiit mag{rol sz6l6 irdsokat jelerntetett meg. llyen az orsz6gbran sehol sem volt. Jogerosen, annak
ellen6re, hogy a V6las;zt6si Bizottsdrgban ugyan volt tobbs6gUk, de m6lgis;jogerosen elmarasztalt6k
a M6diacentrumot. l-{ar hallgal.ott volna, bolcsebb lett volna. Erti hogy nern 6rti, hogy mi6rt probl6ma
ia szombathelyiT.hu egyeltaldn nern a szornbathelyi,z,hu{ szeiett6l< vr:rlna rhegszUntetni, hiszen
v;al6ban szinvonalas, jiol mr.lkddo 6s'val6szlnill,eg sokiiig mukdcl6 portiil lerhet. Hanem aza problbma

tlt az
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€rppen, hogy amikor

ar Kozgyr.ileserr dontes volt a rol, hogy a szombratirelyiT naphoz engerJ6lyefzak
szombathelyiT nevert, akkor ugyvezeto 0rnrak ketllett
'rolna sz<ilni, hogy nem szerencs6s, hog;i egy
mag6nlap megkapja majdnem ugyanazt a nevet, mint ami az Onok :ittai u;zemeltetett portatriafii
cime. EZ.
Lililu.
Ez d
a rna9antilpr
mag6nlapr raaqaxiut
p6r1lap, oe
rdaddr;ul egv
egy pantap,
cle,€rz.egy
ez egy Keso0bt
kesobbi.t6rternet,
tofternet, mert kiderult utiina,
utiina, hogy
nrilyen m(kod6si te'r€rkenys€get folytat. Ugy adturnk errged6lyt, hogy nenn tudtuk mi lesz. R6aOaJt
sajdt magunknak tdmasztottunk konKurencidt ilyeln ertelemben. Ezt'rertertte I'el, 6s ezzel nem 6rtetr
egyer.
er

!ovass Tibor: A m6diiakdzpontokkal kapcsolatos
Flelyi Tevek Orsz6go:s EgyesiUleternrek elnokek6n
helyi televlzi6kban nelil6mfeltileteke,t klvSnn6nak r
elsosorban azokat a helyel<et ke,resik, ahol e
vdrosokat leirta (Sz:ekesfehdrv6r, Eiger, Gyor, IV
helyen rendelik meg a r6di6, televi:2i6, internet r
taftanii 6rdekesnekl, hogy .jo lenne ezt eseilt
mediak6zpontosod6sn ak az a tarl,erlom elo6llitds
kevesebb alkalmas kollegdt tal6lrrak, aki a siajt6
Javasoltiik az ELTE-nek, ho1,;y incluljon Szornbat
amely olyan embererkr-.f yss2 fel,- il rludlis k6p;z6s
az emlltett mind a nr5gy felulertnek ar tarlalm6t r:loi
szdmmal tudndnak tCrbb mddiumot is Uzemeltetr
gondolj6k 0jra, Hiszen a mrillodtetdrs, irzemeltet6
infrastrukt0ra van, tr:l'r6t csorn6 minden szol ame
kiegyens(lyozott t6jr!kloztatdssal kapcsolatban an
elkovet, hogy ez a llielgyensillyozottsdg jelen leg,
emlitette, a Nemzeti lVledia 6si Hirkoz:l6si Hatosdg
ellenorzi. Nincs arrol informiioi6ja, l-rogy a tarlalm:
politikai 6let kiegyenr;rilyozottsAgrit vizsg6lj6l<-e.
megprobdl elkdvetni ezen a tertileten. K6pvise
Alpolgdrrnester Ur drltial elmondott indokokat, 5 k
r

igtazgat6s69a alatt lertt besz:erez',rr3. A panersor
Budapestr6l irorsz6gbra kUldik szenrizbe. ld6. Az
kia m erdt oner6s fej leszt6sse I megvarl 6 sitani, ezzr
5C0 tud6sit6st kUldterk Valobern szUl<s6g lenne a fe
ha az az Slom valelha megval6sul, akkor ott n,
U:zemeltetni. Azt kell oda bee,piteni. Ebben az esetben minderr ilyerr
.jell,eg;r-1 k6r6sUnk megoldodik.
Kdszoni az 6rdekl6d6st. Fontos lenne a muiszaki fejleszteset< t6lyerrriatossdga. Dr. -Nem6ny
-hogy
Andrdsnak elmondja, valojalban ztzr- O hibe;ia, je,leznie kellett volnil,
tov6bb Uzemeltetik a
weboldalt.

Kqpcsiindi

gondolja,

Jozsef: Ugy
nerm azt(inikki az 6ltala elmondottaklc(rl, hogy nem 6rtenek egyet
-a, hatekonys6ggal es a termeldsserl, kiszolg6l6srsal, hogy a klOzpontclsitpsnak b6rmilyen eloiyet

1lvezze a Mediakoz:pont vagy bdrrmilyen interznr6ny. Viszont felmertil e1z elony-h 6trAn5, kerdbs.
Amennyi.elonye, annyi hdtrdnya is van. A probldrma ilz, hogy ez esetben ugy erzekelik ellenz6ki
oldalr6l, hogy ennek inkdjbb h6trdrnyai vannak. A nregrendeleseket, lra Ugy mrjkodik, mint a
kitzbeszerz6q, tudjdk, hogy fog mUrkodni. Engediless6k meg, hogy ez, a ifelsz bennUk legyen. Ez
fontos
t elmondottakert magyaritzza az, hogyl6ltik i ko:z€iet tisztas6gat. Emlitett6k,
nogy a
nem rott fel kifog6st. l,lyilviin a hiradot nem terkintheti rigy a m6diarhatos6g,
hogy is
ely tortdlneserit. A hiradot Ondk s;z:erkesztilk. A hiradrl
< form6ia
.itk6bban
aiz, ami
olyan k6rd6sek hangzanak: el, hogy k
van leh
nqyariznt az, indc,kl6st. A kdrzetuf<ert
ben nem
kaptak
e. Erre mondja, hogy kiegVerns0lyozaltan t6j6koztat6s.
Alpolg6
ra no contment, ar jogszatrdlyt lily ir; , t'rgy is lehet n6zni. Be
kellene tartani azide vonatko:26 renrleletet. Nem er haterkonys6gy eilerr'van.
Dn. Nem6nv Andrds: A, rendkivrili Ko:zgyrll6st krjzvetiti a televizio?
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Qr. K:irolvi Akos: Az SZMS;7- 21, szakasza szenint a Kozgyules nyil'udnos ul6se a Szombathelyi
l'elevlzio honlapjdn 6lo egyr-.nes ad6sban, valamint Szombathely Megyei Jogti VAros honlapjSn
tr-.kintheto meg.

Lendvai Ferenc a lii;zottsdg elnoke megdllerytitotlta, hogy tovabbi kiege,,s'gitris, k1rdes a napirencli
ponttal kapcsolatosan nem rnerult fel, igy a tia2:daseigi es VarosstratelTl,ai Bizottsag
-'13 igen, 1
e'llenszavazat 6s 2 taftozkodds melilett - a naStire,ndet elfogadtie es az pl11tfibi hatdrozitot f,tozta:
68!JLA17

(il.ni-.!iVB. sz. hat6rozat

F' Gazdas6gi es \/6rosstrat6giai 13izottsrig Szrcmberthely Megyei Jopr0 \/dros OnkormAnyzala
vagyondrol s2o164012014. (Xll" 23.):*,zAmu rendelet 19. S (1) bekezders b)pont bf) alpontjdhran kapott
hat6skor6ben eljSrv'a a Szomrbatht:lyi M6diakc,zpont Nonprofit Kft.2017. evi iizleti tervet 89,000 eFt
onkorm6nyzati tdmogatdssalj6vdhagyja, amennyiben a Jogi 6s TSrsaclal(ri f(apcsolatok Etizotts6ga
azzal az eloterjeszt4sben foglaltak szerint egyetert

f elel6s: Lendvai Fr-.renc, a ft3izottslig elnoke
Koczka Ti bo r a pol 6 rmers;ter
Moln6r Mil,ll6s alpok36rmester
Dr. Kdrolyi F,kos jegyz6
(A v6g reherjt6s6rt felelos:
Lovas;s Tibor, ia t6rsarsdg Ugyvezetr5je
Laklzzi Gdbor, a VdrclsUzemeltetesi Oszt6ly vezetdje)
I

91

Fllat6rid6: azonnal

h)

Szombathelyi K6pz6 Kcizpont Kcizhaszrru Nonprofit Kft.
El6ad6: Lakbz.i G6bor, a V6rosUzemeltetdrsi Os;zt6ly vezetoje
lMeghivott: E]6rlint Anclr6s urgyyvezeto

Lendvai Ferenc elmrcndja, hogy a FelUgyel6 B[zottsdg elfogadta azvtzk=ti terr,ret.

L
k'
e

tottsdg eln1ke megallapitol'ta, hogy kiegeszlt1s, l<4rd6s a napiren,Ci ponttai
merult fel, ftty a GazclasiSgi eis Varosstrattigiai tpiz:ottsag - 15; igen, 0
tozkodiis mellett - a napirendet elfogadter 6s az' aleib,bi hatdrozatot hozta:
69l?lX'17 (1H.27.) GVB. riz.

hat6rozat

A

Gazdas6gi es V'drosstrat6giai Elizottsdg Szombathely lVr-.gyei Jogyu Vdros Onkorrn6nyzata
virgyon6r6l szolo4Ql2O14. (X|1.23.)t;zAmu rendelet 19r. S (1)bekezdes b) pont bf) pontjdban kapott
hiat6skor6ben eljdrva a Szombathelyfl Kepz6 Kdzpont K1zhasznu Nonprofit xft;". zol7 . 6vi ozletiteivet
21 .000 eFt onkorm lnyzati tSrnogateissal jov6hagyja.
F,elel6s: Lendvai Ferr3nc, a Elizottrs;lg elnoke

Koczka Tib,or al polg 6rmest,er
Molndr Mikl6s alpolg;6rmester
Dr. [iirolyi A,kos jegyz6
(A Vegrehajl,6s6rt ferlelos:
86lint A,ndr6s, a t6rsarsdg Ugvvezet6je
Lak5zi (36bor, a Vdros;uzemeltell6si Oszt6ly vezetoje)
Hatirid6: azonnal

c)

Wecires Sdnrdor Szinkr6z Norrrprofit Klt.
El5ad6: Lak6zi Gdbor, a V:lrosuzemeltet6si Osztdly vez:et6je
Meghivott: Jord6n Tam6s Uglyvezetr5

l-endvai Ferenc elmondja, hogy a Felugyel6 Bizotts6g elfogadta az izlet.i [ervet.

l-endvai Ferenc a 'Biizottsag elnok'e megdllapftotta, hogy kie,,qeszittis;, tkrircles a napirendi ponttal
l^iapcsolatosan nem mer1ft fel, fgy a Gaz'das:6gi ,5s VarosstrateiEial Bizottsag
- 1t5 igen, O
e>llenszavazat es 0 tart6zkodas mellett - a natrtirendet elfogaclta es erz al,zibbi hat1rozatot hozla:

70tl017 (llL2V) (iVB. sz. hatSrozat

l\

Gazdas6gi es \/drrosstrat6giaI Bizottsdg Sz
v'agyon6r6l szolo 4Q121014. (Xll. 2i\.) szlmu render
hatSskor6ben eljdrv'a a Weores Silirrdor Szinlrdz
rntjkod6si t6mogatlissal, 37 400 eFt fenntartoi
l'6rsadalmi Kapcsolatok Bizottsdger azzal az el6tt

1l

felel6s: Lendvai

Ferr-.nc, a Elizottlsiig elnoke
Koczka Ti bor a pol g; dr rm es;1ter
Moln6r tvlikkis alpolg6rmester
Dr. Kdrolyi lrkos jeEyyz6
(A v6g rehajt6sert ferlel6s
Jorddrn Tamds;, a t6rsas6g ugyr,'ezetoje
Lak6:zi G6bor, a Vdrosuzemeltert6si Oszt6ly vezetdje)
azonnal
!tatirild5:
I

:

dl)

logyat6kkal El6ket ris Hajl6ktalanok,at lEllet(l Kcizhasznu l,lonrprofit Kft
El6ad6: Lak6z:i Gdbor, a VdrrosUzenreltetdlsi Or;zt6ly vezetoje
Meghivott: Dr. Horvdthn6 Nltimeth Kl6na tigyve,zeto

Lendvai Ferenc a lli,zottsdg elndk'e megallaptito,tta, hogy kieg6szitds, ,L:Erdes a napirendi ponttat
kapcsolatosan nern mertilt fel, igy a Gaz.rlasilgi tis Varosstrateqia,i Bi;zottsdg
- 16 igen, 0
ellenszavazat 6s 0 taftozkodiis me>lkttt - a napirendet
es
az
altihbi
hatarozatot
h'ozla;
'elfogadta

zu!_All fl.227_reivts.

:sz.

hatilrozat

A' Gazdasdgi es \tdrosstral,6giai tilizottsdg Szombarthely Megyei Jogri \/dros Onkorrn6nyzata
vagyon6r6l szolo4Ol2014. (Xll. 23.)tszdmlrendelet 19. S (1)bekezcles b) pont bfl pontj6ban kapott
hat6skor6ben elj6rvil ra Fogyert6kkal Eloket 6s Hajlektalanokat E:llet6 F(ozljasznu Nonprofit Kft.2OlT
6vi uzleti tervbt 120.000 eFt cinkorm hnyzati tilimoS:atdssal j6vdhagyja.

Eelel6s: Lendvai Ferenc, a t3izottsdg elnoke
Koczka Ti bor al pol g; 5 rm e:;ter
Moln6r Mikl 6s alpolg6rrnerster
Dr. Kdrolyi t\kos jegyz6
(A v6grehajt6sert ferlelos
Dr. Horv6thn6 N6mr=tlr KlAra, a t6rs;asAg; ugyvezetoje
Lak6z:i G6b<lr, a Vdrosuzemeltet6si Oszt6ly vezertoje)
:

Hatdrid6: azfnnal

e)

Savaria Turizmus Nclnpro,fiit Kft.
El5ad6: Lakr5z:i Gdbor, a VdrosUzenreltetesi Os;ztiily ve:zetoje
lVleghivott: GrUnwald Stefdinia Ugyvezelto

Grunwald Stdfdnia: rful uzleti terv neirn stimmel az elfog;adott kc,lts6gvet6l:i rendelettel. Ennek oka a
M6rlon Pro.griarniroda rnunkatiirsainak a bdre. hmikor a.zozleti teryet tervezt6k, irdrsban tett
_szent
ferl Polg5rmester Urnalk kerd6seket, hogy milyen m6don tervezzlk. Onok s4.6mitrais koztuclott, hogy
a Szent M6rton Int6zt;t megarlapltrisa egy 6ve napirenden l6v6
tema. E,z az Uzleti terv soran egy
bizonytalans6gi faktor volt. Akhor a;c a v6laszt kapta, hogy 3 h6napra tervezz! meg a munkatArsa
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hrer6t, ez az osszeg sajnos a Kd:zlgyril6s 6ltal elfoga<iott rendeletben nr-lm szerepel. De miut6n a
l'rarmadik honapnak nt6r a v6g6re €rftunk, 6s a Szent lVlsrton Programirocjd munkat6rsainak sors6rol
m6g mindig nincsen dont6s, az6r1 ez az osszelE m6r nem is; re6lis;. E;:,2 E2t osszeg jelenleg nem
szerepel a Kft. Uzletitr:rv6ben. Az ek;6 h6rom h6nap sz,erepel azOzletitepyben, azutina 16vo viszont
nem.

lloczka Tibor: Megerositi igazgato asszony dltal elmrondottakat. Azt r.n:rndjal hogy amint a Szent
N46fton Int6zet k6rddse lezlrul, utdnin hozza visszia iga:zgato asszony ;rz: uzletitervet, ak6r uiprilisban,
h

iszen m6dositani szuks69es.

!4oln6r Miklos: A felujtelplpls)-!9ftLgrthe!9,Nerm l'ogja fizetni ezeket a mdcjositdsokat, mert ott nincs
keresnival6juk 6prilis 1161, hiszen nincs olyan jerllegri utasitAs, hogy'y bdrlki is biztositandr ennek a
kolts6gvetesi fedezetr5t Egy c6gve,:tet6 azt nrem teheti meg, hogy nrajcl, lehet, hogy eg)rszer lesz
nt6dositva, aztAn aklkor biztositjuk a fedezetet, mert nem valos az uzl<>ti tprv. Valakinek nyilatkozni
kell arr6l, hogy mSrpedig errrrek a fedezete garantiiltan biztositva les;:, hislen nem tadalmazza
6prilis elsejetol ennr,'k a fedezet6t. A k6ltsegvr:t6rsberr ilyerr c6lra nern s:zereFpl egyelen f,ill6r sem,
tehdt k6rn6 a fo116st irs megjelolni.

l(ov6cs Vince: A felugyelobi:zottsiigl 6ltal elfot;adott Uzleti terv, -az uslyan osokkentve lett-, de ha
figyelembe veszik a b6rmaradv6n'yt, akkor erz rn69 kezelhet6. M9ln6r Mil,ilos alpolgdrrnester Ir
elmondta az 6prilis egyt6l a velem6nyet, ezt nem kivdnja isrn6tr,rlhi. A feiugyete,Oizotts69
megbiz6s6bol szeretn6 jelezni, hog'y ugyan <jr5ntr5en belso ugy, de a fUglgetrrli viszonyok de jure a
hely6n vannak, de fracto nem eg6s;z:ren rigy nrdrkddnek. Ez ia felugyeltibizirttsrig jegyzokonyv6ben is
benne van. Ez nem tartozik brizottsdrl;i hat6skr5rbe, de drdernes 6tgondolni hosrszabb t6vori.
Nlolndr Miklos: Leforditja. Az iigyvez:r-"to asszonyniak biz:onyos embert:k fe ett nincs utasit6sijogkore
Papiron de jure van, de facto viszont nincs. tjr;y nem lehet egy c6get ve;zi:tr.ri, hogy egyeirt uit

alkalmazott azt csiniil, amit akar
megtort6nik.

6s b6rmit csinAl, annak a

"gy
lov6hi:rgyAsa p-otiltiitag ut6lag

pr. TakAtsn6 Dr. TenlKj-WttlL Toblc pAlyiizatot

is; emllt az uzleti terv. E;zek kozUl van miir elnveft
p;alyAzat? Van esetle5; olyan hlr, hogy valamelyil< miSr sikeres? Ezek m69 rnind csak feltetelesen

vannak bedolgozva arz uzleti tervbei. Ldtjuk, ho5;y nargyr4szt 5 ernbe;r iiitzlmas munkdrjAnak az
anyaga ez. A Kft. munkdja a palyA,zatokkal mindenk6ppen meg van t;imojatva.
Grunwald Stef6nia: l\z: uzleti tervben 5 pdlyiizatot neversltettek. Ebbol :3 mrii breny6jt6sra kerUlt, ketto
mrdr tavaly, s6t van olyan, ami tavelly febru6rbarr, de errol m6g nem llQptak visszajelzdlseket. A
hiat6ron 6tny0lo pAlyi\zatokn6l sajrros k6slekedds varn, tehdt hivat;alos; brtesit6st, ie p,ozitiv se
nr:gativ v6laszt nem kaptak.

Qr. Tak6tsn6 Dr. Tei!ki M6riia: 5z6nd6kozik-er a testv'6rvdrosi turiszl,il<ai egyesulettel ugyanolyan
egy
gdllapoddst kOtni, mint amit kotottek a karnirvdl megrendelesere a
Kitz
ncs kidolgozva az az ttzleti llervbren, 6s alkalom adt6n besz6lni kellerne err6l
hQg
yi fedezret6t is biztosltja-e a c6g, vagy csak rrnk6ntesseget var e>zektol a

sr:e

et 100 sz:erve:zettol,

form6ban tortenik ez

ar

G ru nwa

I

d Stef

d n ia

:

ami a turisztikai testv6rvdrosi elgyesUletn-ek a tagjai. Milyen
dolog?'Tdr16nik meg6llapodds? Van errt: tervbe v3i1e egyutt mrjk6cles?

Fl o g

yn

e. g

fe I v

9!e,!1 p n1!rth e@-

D
e(
cs

Kt--[4anil Etndz6st, de erzen m6g dorgo:zni keil. 4jp]yp!p!_nem_enr[e'!o. Az
sz6. 100 tagrirr. Javas'rja, hogy ezzer korrkr6tarrtr;irkeilene fograrkozni. tiem
tval az egyer;ulettel, hiszen annak csak vezetr5sr5ge van, hanernr konkr6t
sz:ervezetekkel, egyrlttm(kod6sekkel. Azt hallottar, hogy ez az egyUlltrnii(bdes nem gorclUl6keny.
lMindenfelekeppen meg kell er6sitelni az 5 enrbernek a munk6j6t. Hiszr-.rr b ember nem tud ekkora
csod6t vardzsolni, mint ami a:zuzle*i tervbe le van irva. Aggaly;ai vannak
)zzalkapcsolatban, hogy
ei: megval6sithat6-e. lgyeke;:etet klellene tan0sitani abban, hogy p6nz:ugyilAg
is meg tjnkentei
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rnunka tekintet6benr is a tulerjdonosi testv6rviirosi turisztikai egyesUlet;lagjarival, vagy magdval az
ergyesUlettel, hogy erz egyesUleti tagok miket trudrrak bevdllalni.

Qr. Nem6nv Andr5s'. Ezzel d h?pirendi ponttal
e:)526n61, csak ott nenr

tette sz6v6, hogy a koltsegy
tlpusri, a ro69
c6gnel a minim6lb€rr vagy a m6sil< alapb6r elmer
kolts6gvetesben, nnindenk6pp kldltsegvet6s-mddos;it6st igenyel.
elfogadjuk. Ez a k6rdtis.
6,s ez egyben k6rdds is, ezerkkel a

Ha ez:dket ilyen

form6ban

l!l6s Kdrolv: Mennyire tehet6 a:z iroda dolgoz:6inal< havi b6re 4s jiipukSka, illetve t>nnek az
osszk6lts6ge mennyire tehetr5?

!irUnwald Stefdnia: Havi szinten a bSrez6s 8g3 e:zer forint.
l\4oln6r Miklos: 3 embernek?

!irUnwald Stefdnia: lgen.
LendvEi Ferenc: Javas
VASIVIZ ZRt. kapcsiln
dont6sek, amik al6tiinra

rre most nelm tal6lnak megold6st, a SZOVA Zri.. 6s a
n t:irgyalja ujra a BizottsrA!, Sdctig szutethetnek otyan

L
p
e

h,
Oazdas6
napirendet I

nenr, akkor m6s megolddst iogUnk javasolni.

a Eliz
tosizr
0 tat

llapitotta,

a

ru1917

(1X.27',)

kiegTe:;zite!, kerdes a napirenclt
- 16 igen, 0
az altibbi hatarozatot hoz{a:

str,at6giiai B'izottsag

GVB. rsz" hatfrozat

A Gazdas6gi 6s Vdnosstrat6l;iai Ei:zotts6g 0gy hat6ro;zott, nogy a Sav'aria Turizmus Nonprofit Kft
2017 .6vi Uzleti tervd;t napirenrdj6rol leszi, 6s a:zt a bizottsdg soron kovetkezo ul6s€n tiirgyalja.

!ele[5s: Lendvai Ferenc, a Bizottsdrg elnoke
(A v6g rehajtiisert felelos
Grunwerld Stefiinia, a t6rsasdg Ugy'uezet6je
Lak5z.i rG6bor, a VdrosUzemeltet6si Osztdly vezertoje)
:

Hatdrid6: a bizottsAg kovetk,ezo uklse
Mloln6r Mikl6s: Dr. Nlem6ny hndr6snak v6laszol, hogy nincs er;y cegtol sem olyan jelz6se, hogy a

ntinim6lb6r v6ltozdsa miatti fedez:el1l ne dllna rendelk:ez6sre. Erdeklodr:rdsel hallgatja, ha vaiim.

ferlmerul.

!6bben a mikrofon hAsznalatQ_ry211{!171 beszelnB[;t felv,etel nem321!het,'6.

0

Szombathelyl Sportkcizpont 6s Sportiskola f,lonprofit Kft.
El6ad6: Lakdzi G6bor, a Vrir,osUzemeltetesi Oszt6ly ve;letdje
Meghivott: R:6cz R6bert Ugyvezeto

Lc'ndvai Ferethc: Gratur16l a Falco K.C-nek afels;ohAzba a bejut6shoz. Megemliti, azutols6 meccsen
tort6nteket, hogy a paldnk elrnozdurlt a helyerril 6s nem volt alkalmazott, LLcksa 0r vagy b6rki m6s az
Anena Savariaban, 0gvhogy 15 percilE az is lebegertt, hogy 2O:O-ra kikap a dsapat es akfor bent sem
lettek volna a fels6hilzban. Ez=zel kapcsolatbanr toft6nt'valami int6zkecl€rs a kdsobbiekre?
RAcz Roberl: lgen. Ugy tudja, hogy l'(ormencJen

(gy van lerdgzitve a paldrrlk, hgSV le van frlrva..
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[/lolndr Mikl6s: Az vollt a k6rrl6s, hogy rendellrezdsre dll-e oryan emberr, at( Teg tudia a probl6m6t
oldani?

[l6cz Robert. A probl6ma ell lett hiiritva, azan

er 20 percen belul. Egy rinuni<atiirs volt, aki porlai
szolg6latot teljesltett. K6t fovel kevr:sebb dolgozik az l\rena savariah,an, fpl k$ltene venni plusz egy

ermbeft.

!,endvai Ferenc: A Falco KC mecosein kozel 3ClO0 ember van az l\rena Savariaban. a;z6rt olusz
ombeft felvenni, hor;y' e11 legyen valaki 6s ne a F
ck oldottAk meg a v6g6n. Aki az elelktronikus ren(
a probl6m6t. Ez komoly probl6mia, nem hiszi, h
Loksa ur szerzoddsr5n, hogy kotelc.;zden kelljerr ot
ctt lett volna. Ezek szerint iaz eg6sz csarnr:[<ot
lrnn6l ez az6ft nagyolcb felaclat.

$dcz R6bert: lgen, egy portahelyi fr5alkalmazott volt ott ezen a m6rk(,z6sdn.
!endvai Ferenc: Akl<or hogyarn lesz a kesobbir-.kben?

ll6cz R6bert: V6ltoztartni

fogr-rrrk

rarjllin.

lendvai Ferenc: Telthr6zas merk6z6sek leszneik,.ion a Korrnend, Zalaegensz,3g, Szolnok,,Alba...
.\4oln6r Mikl6s: A116l nem is bresz6lv'e, hogy a csarnok regy€b 16szei irs rn(ikoclnek ezen idopont alatt.
F, kisteremben edzrSs;ek vannak, a:z egy6b lronrCiterrneket haszndljii[<. Osszesen ezek szerint a
csarnokban, egy egy hete fellvett prortds van, aki felulgyel, mikozberr r:g1y h;lromezres rendezv6ny
van, 6s az Uzemeltertds6rt felelos vezet6 se tlrvol, se l<ozel, meg van eg'1 herlyettese is. Felmerul a

k6rd6s, hogy mit csin6lnak, ha egyebk6nt rerndezvenyek idejen nincse4ek a csarnokban? Azbd
k6rdezi, merl amikor l<oncertrek vanrnak ugyanezerk az emberek kUlsti kc,ncert szervez6sn6l 20 Vlp
6s 20 rendez6i jegyet k6rnel.r: ingyen a szervezl,si r6sz:ek6nt. P6ld6niati erhliti, hogy a szerzodes 6.
pontja tarLalmazza r:z:eket a dolgol<at. Ez aztjelenti, ha nrondjuk 800000 forintert b6rb,e adjuk a
csarnokot, mondjuk egy konc;ertre, 6sszel lesz: Nr-=oton koncert, moncljr.rk. E OOO forint a bel6po, van
olyan koncert, ahol 8 000 forint a bre16po akhor a VIP jegy 6rtr5ke, arnibep ingyen etel-ital van, kb,
15-20 ezerforint, a220 az kb. 300 000 forint, a j20 rendezbi jegy kb. B0-160 ezerforint, teh6t 5OO OOO
forint egy6b olyan br:lretel kdpzodik ia Sportko:zpontniil, amely felett valaki dis;zpon6l. Ki diszponfl a
40 jegy felett? Hova krerUltek rezek a iegyek? Minden k[rlso rendezvlrry, arni koncert volt, taftalmazta
ezeket? Ki osztotta r:l? Ki kapta? Ki vett r(iszt ezeken a jegyekern? l'.leki err6l a Vdroshdz6n
semmilyen informdc;iirja nincsen. liJem mintha kiapni szeretett volna, nrdrt amikor volt konced, a
ftrles6ge vett ket jegyet 6s bementek:. Nincs ezzel problema. De a 40 iegyqt, ilmi sok szAz<>zerforint
elosztogattek. Kik? Milyen jogosultsdggal? K.i adott erre utelslt6st, hogy a szerzodd,sben ez
szerepeljen? Milyerr felhatalmaz:ilssal, milye,n iaprop6val kottettek ez:ek a szerzod6sek? K6ft
ezUgyben tdjekoztatot ir6sban, de nem kapta me1E, ezrSrl k6rderzi 0jra er t3iZottsdgon most, es keri a
Jogi Bizotts6got, hogy aszerz:odlsnek ezen pontj:it vizrsgdlja meg, hogyy'nriiyen jogosults6ggal birtak
a c6gn6l, hogy ilyen tev6l<enysdlr;et folytassanak, hova k:erUltel< ar jegyek, kik kaptak, kik
fogyasztottak a VIP-br:n, teljers list6lt szeretne, minden rendezvr5nyrol, szr:rrinelyenk6nti bont6sban.

lendvai Ferenc: Nyilv6n szoban e;zl most nem tudja ugyvezeto 0r. Utar;il6 volt ilyen?
E6cz Roberl: Nem adtam ilye,n utasitiist.
lVIolnAr Miklos: De

vrSg1Ul

Te Irtad alh a szerztrcl6st.

Bdcz Robed: Az elnr0lt mdsf6l 6vben igen. Johiszemiien j6rt el, hiszen a;l elotte lev6 igazgato 6s az
el6dje is ugyanlgy jdrrt el. Ugy tudja, utasitAst nenn aclott erre, hogy kinet< iettek a jegyek oda adva
Azt tudja mondani, hrogy senklinek nem adott V'lP.jegyert
-[obben

a mikrofon hasznalalAlE!4!_bpSZp]1St[it felvetel nent
Oldalszdrn: 11 121

dtrthe>.to.

fldcz R6bert: Az Arena Savaria uzermeltetds6n voltak leadva, a renclezv6nyszervezo
ju'gyek vagy megsemmislt6sre kerliltek, vagy peclig a lt5mogatoknak letterk kiadva.

5ltal. Ezek a

[/lolndr Miklos: Milyenr tAmogatok?',Ar t6mogatr:k kapnerk jegyeket a rernde,2v6nyszervez6t6,l.

!.endvai Ferenc: Ennrek van valanri nyoma nyilrrdn. Ha megsemnrisltdsre kerUlt, akkor van rola
jegyzokdnyv. Ha merg valakirrek oda lett adva, oda lett adva. Errol k6rnre tdjef<oztat6st.
[4oln6r Miklos: Nyilviin ezeli, a jegyek erteket k6pviselnek, ez6rt t4teles elszdmol6st krir, hiszen
szigorU sz5mad6si nyomtiatvdnyokk6nt kell, hog:y viselkedjenekt. Az elozo ugyvezet6sre
vonatkoz6an is t6telers elszdrnoldst l<6r, amiota ezz a rendszer uralkorlik. l\/ely rendezv6ny volt, h6ny
jt"'gy volt, kik kaptdrk, rni lelt a sorsuk? Amennyiben megsemmisit6srd kerult, megsemmislt6s
iegyz6konyveket nyill'dnval6ian, hisz:en ertekr6l vian sz6.
Pontosan mennyi tiirnogatdst kap a v6rorstol az Arena Savarianak a
nttjkodtet6se? Ha jol gondolja, a v6rosi rendez,v6nyekbol is b6rleti diilrlent folyik be bevetel az
Uzemeltet6sre. Ennek milyen az arzinya? Az4r1. kdrdezi, mert kor6bban a kdltsegvetesben dontottek
el, hogy melyik nag'yrendezvlny lersz vagy melyil< nem, Koczka Tibor,Alpolg6rmester Urhoz fordul,
nt6rcius v6g6n m6r j6 lenne tudni, hogy rnik 6s milyr:n modon valosulnpti nieg. Ez nyilvdn 6rinti
Clnoket az uzleti tenuben, hogy egyeltaldn befolyiti-e az az osszeg;, lesz:-e otyan rendezveny
Sizeretn6, ha Alpolg:lrmester [Jr elrnondan6, hogy milyeln rendezv6nyelk lesznek, hogy mi 6rinti eOUot
az Arena Savariat? l(ik szervezik ezeket a rendr:zv6nyeket? Milyen oss2egbol? Abirk6zo lement
azt tudjuk, kUlon tetelben nel,esitv,e volt. A rragyrerndez:v6nyek tobbi res;zr:r az pedig nincs nevesitve.

!)r. Nem6nv Andriis.

liloln6r Mikl6s: A ko:;dr kaprcsdn szeretne n'reg egy keniest megfoga

ma:z-ni.

Eldolt a felsohdz,

nagyjAb6l m6r renderlk.ez6sre 6ll a rrrtirk6zesek idopontja. A Falco vasarrnap itthpn kezd a S::olnokkal,
amifizikai k6ptelens6g, mert birko;:cl rendezv6ny van. Siikerul a Falco{,6lrQa er helyzetbe hozni, hogy
k6t h6ten keresztUl nem tud benrrenni a c;sarnokba, m6g a kisterErnrbe serh, hanem er Brenner
lskoldba edzenek. lrlem kev6s penz:t5rt. TulajrConkeppen 6tkoltoz6tt kdt hritre oda a sajdt cr;apatunk.

V'as6rnap v6get 6r er birk6z6s, a vas6rnapi meccr;et nem tudjdk ltthon j6ts4arri, viszont a tlovetkezo
meccs is hazai, h6tk0zi, szerda vagy csUtortdki, az a k6r6se 6s felszolit6sia, hogy h6tfo est6re a
csapatnak azedz6s lerhet6s6g6t blzlosltani szives;kedj,enek. A birkoza utri4r legyen teljes kiUrit6s,6s
h6tfo est6re edz6srt,'ialkalmas Sllerp,ctok. Ugy gondol.jer, hogy erre24 irra lror;69esen el69. Ha nem
el6g, akkor Loksa ur meg kerdves ,Andrea is be tudnark ebrben a munkdlban segiteni, hJ kev6s az
alkalmazott. Utdna rneg lehet nekik l<oszonni a nargyon jo munk6jukat, ;arnit eddig v6geztek. Minden
6rlelemben. Loksa [rr tev6l<enysdllge egyebk6rrt p6rhuzamosan folyik a M0zeumndl is, ahol
tudomdsa szerint az lseumi e,skuv,5k: megszakadtak. Ez is Srdekeln6, hrol;g! nri6rt szakadtak meg az
lseumi eskUvok. Ugy tudja a firorribiilis koltsegek miatt, tril nagyok voltial< tillan a jdrul6kos k,oltselek,
nem felt6telez ilyent

Koczka Tibor: Szonrbathely N/egye,i Jog0 Viiros idei l<oltsegvet6s6ben rlintegy 600 millio forintot
fordit spotlra. Ez, az elm0lt 5 ev 6tlargiinak nagyjdlo6l rnegfelelo Altaldban a vdros k6lts6gvet6s6nek
3,6-3,8%-et forditja spoftra. I-z ors,zagosan is kiermelk:ed6. Gyorben az 1'p/o-ol c6lozt6k nreg, vagy
j(rneh6ny v6ros a spotlstrat6Ei6j6ll;an a 2o/o-a!. c6rlozta meg, 0gy gorrdoljf, hogy ez kiemr:lkedo.-A
krcr6bbi 6vekkel szemben,6s nen'l is a tavalyit emliti, meft er Szerrt Nldrton-programbi!|, hiszen
derultek is rajta renclesen, hogy hogy kerUlt oda er birkozo verseny tiinrolEat:lsa. Haa 201S-6s evet
vrsszik, akkor 61 milli6 forint volt kiernelkedo spodrenclerzv6nyek:t6mogtratiiqAra. Az idei esztendoben
51 millio forint. Viszrrnt abirl<ozo verrsenyt mdr ermlftette k6pviselo (rr, a vdros 1g,5 millir5 forinttal
tdtmo
rdileg, de ezt il3azgato Ur tudja megerositeni. Az Arena berleti dija 8 nrillio forint
kr5rul
endezok oda adnak a iSporilkozp,ontnak, tehdt ez, ar $porlkdzpont bevetel6t is
nr5ve
y ket nagy rerndezvlny vdrrhat<i, az egyik az: a:;4tali tenisz ifj0sr4gi torna
nr)ve
t m6g f'ugg6ben egy torna vildgkupa. Mostani uilliis szerint, foleg, hogy ha
a;zokat az osszegekert levonjuk, amelyre az egyikszerv<>zo c6g rn6g pllyAz:ik, akkor nagysagrendileg
olyan 17 millio forint iran h6tra a s;p,r:rtrendezv6n'yekrer. Ha a Vasi Vaserrlbert 6s azitiusriqi torn6j
elcb6l levonjuk, akkor az nagy'sdgrerldileg g-10 millio forint. Tehdt dss:zeserr van 8 millio forint h6tra.
Az egyeztet6s a Pannon sporttal frolyamatban van. De azt oe t<btt ldtni i
ugyanannVi, rnint a
Oldalsz6rn: 12121

tavalyi 6vben, amik,cr Szent Mdrton 6v volt 6s a 1300 nnillio forintb6l is sil<erult nagy rende:zv6nyeket
rnegtdmogatni, az azidei 6vben nern val6szlnr.i, hogy sikerUlni fog.

!{dcz R6bert: Dr. Nern6ny And16s; li6rd6s6re vdlaszol, a kapacitdslekot(is 55 milli6 forint. 55 millio
f,crint, amit a v6rost<il kapnak, hogy az Arena sal'ariat uzemeltess6kr.
l-6bben a mikrofon lUszndlata n6t!:1il besz1tnek, a felvetel nem 6rthQt6_
!.endvai Ferenc: K6ri, hogy atdj6l,:ct:ztatdst minden bizottsdgi tagnak kulcijek meg.
L'endvai Ferenc a Bi.zottsag elnoke megdttapitotta, hogy tovdbbi kiege,,slVit1s, kerdes a napirencli
Fonttal kapcsolatosan nem mer1ft fel, igy a riaz:das;eigi 6s VArosstraii6gTiai Bizottsag -.,t2'igen, 0
e'llenszavazaf 6s 3 taftozkodiIs mel:lett - a napire,ndet etfogadtiz es a;:. ialils$bi hatarozitot ttozta.
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i\P1I-1il.n)_iVB. sz" hat6 rozat
Bizottsiig Szrcmbathely Megyei Jotl0 \/hros Onkormd nyzala

sz6m0 rendelet 19. S (1)bekezclt:s; b) poqt bf) pontjiibran kapott
elyi Sportk6zpont €rs Sportiskola Nonprofit Kft. 2017. 6vi Uzleti
i tdmogatdssal j6viihagyja, amennyiben a Jogi 6s Tiirsadalm,
a azzal az eliiterjeszt6sbenr foglilltak szerint egy,-.1,+rt.
',t

Eelel6s: Lendvai Ferenc, a

E'iizotts;rig elndke
Koczka Ti bo r a polE; Srmesite r
Moln6r lVil,.ll(rs alpolg6rmrester
Dr. K6rolyi Akos jegyzo
( A v€rgrehajtdsert felerlos:
R6cz Robert, ar tdrsas6g Ugyvez:ettije
Lak6z:i Gdbor, a V6rorsUzemeltet6si Osztdly vezet6je)
I

Hat6rid6: azonnal

g)

FALCO KC {iz:ombatFrety K.ft.
El6ad6. Laktiz:i Gdbor, a V rosuzemeltet6si osizt6ly vezetdje
Meg h ivott'. Q)r Aczer Gyorgy rjg yvezeto

lendvai Ferenc: Grertul6l a sz:ezon eddigi teljesitnr6ny(>hez.

L'
ki
e,

liz:ottsag elndke> megallapltotta, h,ogy kieg,5trlrrtu, l.iy'rdcss a napirendi ponttat
merillt fel, f gy a Gazdasiigi 6's Varosistrategtiai 'Biz'ottsrig - 15 igen, 0
rtozkodeis mell'tttt - a napirendet <>lfogadta 6s az ala,bbi hatarozatot hozia:
74lZ!117 (1X.27.1
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A

hat6rozat

Gazdasdgi es Vdrosstrategiai Elizottsdg Szombathely Mt.gyei .Jpg10 V6ros Onkorrn6nyzata
vagyoniir6l szolo4Ol2014. (X|1.23.):::zamu rendelet 19. S (1)bekezdes b1 pont bf) pontjdban kapott
hiat6skdr6ben elj6rv'a a FALCo f(c szombathety Kft. 2017. 6v'i uizieti tervet 105 000 eFt
onkorm6nyzati tdmogat6ssaljovdhagyja, amennyiben ia Jogi 6s T6rsadaln'ii Kapcsolatok Bizottsdga
aiz-zal az e 6tdrjesztes be n f o g a lta k s;;ze ri nt eg Vet6rt.
|

I

Fralel6s: Lendvai Ferenc, a Bizotts6g elnoke
Koczka Ti bor a po lg ii rmers le r
Moln6r Mikl6s alpolg6rmester
Dr. Kdrolyi Akos jegyzo
( A v6grehajtiis6rt felel6s:
GrAczer Gyorgy, a tiirr;as6g ugyvez,et6je
Laklzi G6bor, ir VdrosUzemeltet6si Oszt6ly
I

l{atiridS: azonnal

h)

Haladds Sporrtkomplexurn Fejlesztri Nonprofit Kft.
Elciad6: Lake:zi G6bor, a Viirosuzemeltetr3si Oszt6ly vezetoje
Meghlvott: lDr. Szonr:ly Szilvia Ugyvezeto

pr. Nem6nv Andrds: ,Az 6tad6s

idoprontja viiltozott? Vilgy mi a pontos diitpmau

{tr Jdnos: A kivitele:zdsre a l"rat6rido jriliusban 16r le, utdna le kell folytatni a kulonbozo haszndlatba
v6teli enged6lyeket, rneg kell szere:zni az MIL-SZ6s a:r UEFA4-es rnin6s;itest; ezulAnratervezikaz
drtad6st 6s a hasznlilatba v6telt. Ez oszi ddturm.
Qr. Nem6nv Andrds;: Akkor innent6il kezdve a H\/SE 'vissza tud menni r:rda, lna i6l 6rti. Az lesz kb.
crktoberben?

frr J6nos: Szerintem igen,

!
I

l\zerl k6,rdezter, mert a kdltsdrgvetrisben megsza\taztak erly jo nagy tdmogat6st.
egy r6sze ezek szerint mAr az ize>meltetesre fogJ mr:rrlrni l\kkor ezek sz€rint az
okt6ber-november-clecemberi uzerneltet6srol besz6lunk m6r, hclgrv akkor m6r ott lesznen
elm6letileg. De meg nem, rnint ergy kiadott Uz:emeltetoi cegkent, fianem mint a sajirt c6gUnr
visszamegy oda. Ez hogy mrjkodik,?,A kdlts6gr,ret€rst 6rinti, iriszen tettt,ink egy nggyobb osi;zegeGrre
a c6lra, m6g egyet rlem szeretn6nk nyilv6n. Ez6rt k6rcJezte meg az A,rena Savaria mrjkodtet6set is,
ahol az eg6sz 6vhezjdrulnarrk ho:z:za 55 millir5val, a IIVSE-hez perjig a koiltsegvet6sbe pontosan
ntekkora osszeget tr-.ttUnk be?
:

!.oczka Tibor: 1 10 nrillio forintot.
E)r. Nem6nv Andrdsl: Az

joval kevesebb. Gondolja, hogy akkor erre a hdrom h6napra is mAr az

uzemeltet6s vagy a br5rleti dljkent, vagy mire szdrnithatunk?

l(oczka Tibor: Az, hogy j6val keve;sebb, az viszonylag;os, hiszen a $zerrtiGyorgyi K6z6piskoldban
ntost a Halad6s sportszakosztdlyai ingyen vannakr. Az SpUlet rezsij6t az: Ct4kcirm Anyzatfizr;ti. Ha igy
vesszUk, akkor tavaly t6nyleg kervesebb 6sszeg s;zerepelt a Hraladriii; rnellett. A 110 millios
tiimogat6sban az is b,enne van, hog;y a masodik f6l6r,'et, vagy amikor dtK6lt6znek, ott m6r nVilv6n
terheli egy magasabrb b6rleti dij esertleg.
Etr. Nem6nv Andr6s; Berleti dij terlreli? 110 rnillir5, mdg sosern volt enrryi. Kordbban sern, amikor
nem a Szent-Gyorgyiben voltak, hetnem sajAt l6tr=sitm6nyben, akkoris 5rl milliokr6l besz6ltUnk. Ez
most nagys5grendel<kel mAs osszt-'13, amit a kOltstigvet6sben biztositottak sziimukra. Ez6rl is fontos
neki, hogy a p6nz h<lgyan hasznos;ul.

(oczka Tibori 40-50 rnillio forint sz:errepelt kordbbian a HVSE t6mogaliisar rnellett, de ne felejtsUk el,
hogy a saj6t sportterurletUkdrr volta[<. Volt 6rbev6telUk, a termerk kiaddsdrbol , a m'rkoz6sekbol stb.
Voltak rekl6nibev6telerik, peld6ul a pdlya korllli oriiisplerk6tok. A, sajAt brev'6telektol most elelstek.

lVloln6r Miklos:

v(
6t
Kt

Az ttz'emeltet6s taleirr 6prilisban l<iirdsra kerul'? Az [izernpltet6si tanulmdny dprilis
lesen? A kerrl6sekre ott karpunk, v6laszt, hogy az Uzemeltet6si tanuimdnyra
-hoEy
nem, hogy k:i, hogy mit 6s fizet, l<i6 a bev'6tel,
van megosztva . Ezekre a

nincs U;zemeltelt6si tanr.rlmdny 6s nincs U:lemelt,eter;i szerz6d6s, nerTl tudjuk a
vdlaszt, addig beszdlgetUnk regymdrs kdzt,hogy mi lenne a c6lszerfi, valoj6ban nem tudjr.rk. Mikor
vdrhato Uzemeltet6si tanuhniinv?
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Jdnos: A hivatal rnunkatdrsaivail tobb egyeztet6st folytatturnk, a febrilairi k6zgyrllesi hat6roztat
drrtelm6ben be kellett gytljterri a Sportegyesljl:telcnek az oraszAm igenydt, ez megiort6nt. Errol kell
itsszeSllitani egy any'agot 6r; ennerl< a birtrrkiiban lel'ret elinditani a llo,z:llesizerz6si elj6riist. Jelen
ptillanatban, a vSros r6sz6r6l vlr zt tdrsasdg erly olyan nyilatkozatot, dlrni leszab6lyoz"za egyes
sportegyesUleteknek a hasz:nSlati ig6ny6t, illetve a rnLiszaki kiirAs prarqmdtereihez a szuks6ges
irtform6ci6kat.

l\r

[/lolnSr tMiklos: A vdro,s vagy a c6g clolga az izeneltet6si terv kiir6sa'? S,:rk nrihdenre lehet vdrni, de
azido megy, a stadion elk6sz::Ul 6s nincs Uzenrelteto. Nem hiszi, hogy a:z egyes haszn6l6k l.iivdnsdga
hatArozza meg onmagdban, hogy l<1, mennyit 6s hogyan hasznSl. Har mr:rgk6rrdezn6k, azt mondan6
nyilv6n,alehetolegtobbetszeretndr haszndlni akgkevesebb6rl. Haapitly,AzaLkiir6sfln6l reztveszik
figyelembe, szerinte nagyon nagy krakl6v6st kovetnet,l el. Lassan itt van egy k6sz komplexum, 6s
nem tudni, hogy u:zermeltet(r szenrpontjdbol mi fog tor16nni. lsmeretei szt..riint az izerneltetot a
gazdas6gi t6rsas6gn:rk kell l<ivSlasiztania 6s hoznia, a Kozgy(l6s el6 te4ni. A K6zgyul6r;nek az a
dolga, hogy azt morncija ok6 vagy nem oke. De lra nincs itt javaslat, akkbr nBm tudnak rnire igent
vagy nemet mondani. Kb. 2 6ve mondja ezt. Szerette volna, ha az Uzemr:lltetessel m6r a breruhdzds
ntegkezd6se elott foglalkoznak" Mit tesznek a26rt., hogy a kiir6s itt legye,n a K0zgyLlles elott? Ha nem
lesz, akkor annak rs(tlyos anyagi lkovetkezrn6nyei lesznek. A Kozgy(ltisre' n6zve. K6lts6gvet6si
forr6sokbol kell a mrit<odtet6rst finatrszirozni. P6lctdul, ha lenne elotturk egy kiir6si tervezet, tehetne
olyan javaslatot, hogyy pelddul legyen r6sze, hogy n6vadopAlylzatot irjarralk k:i a stadionra" Akarnak,
nem akarnak, ki dont err6l, nrenny'iben szabjuk meg a minim6l ertd,rket'? 10-20-30 millio forint/ev,
hogy mondjuk x starCi,cnnak nevezzljk. Vagy elddntjuk, hogy ez SzonnbathelVi Sportkompliexum, es
ugYanaz lesz, mint a:l Arena Saviarianal, h,cgV kiirunk, egy otlet pdlyiizallot ris azed fizetilnk, hogy
valaki nevet adjon, nem pedig felhivAst adunk ki, hogy valaki n6vad(r lelhet, EZt a nevet lehet 5 6vie
adni, nyilv6n, ha egyszer valaki rnetgvette, sikeres, akkor komoly penz:dkert lehet hoss;zabbitani,
ebbol komoly bev6telekre lel'retne szrert tenni. Mi ,yan'? Hol tart a torldnr:t!)Kev6s az, hogy vdrunk.

lll6s Kdrolv: Az alapkonceprci6, ermit a beruhlizds kezdetekor ekjentpttek, hogy mindenk6pp

uzemeltetot kell kerr:sni ahh<lz, hogy AFA visszaig6nyrl6sre a teljes llerru\Azttsjogoiult lergyen. Lz
igy tort6nt meg, az AFA 'vissziaig6nyl6sre kerUl, folyamatosan, tehdt piaci Uzemelteiot ketl
beszerezni. A kor6bbi kozgyLilesi rJenlssrel, sz:erintre nem helyesrln, me1;hat6roztAk itzt,6s a
kozgytilesi dontes ez4 tart.almazzzzt. Emiatt ez egy6bkent most nehr5Zstlget okoz a Kft.-nek,
egyetdrtve azzal, ho1;y a Kft.-nek a dolga beszere;zni az izemeltet(rt. Kicsit megakasztotta a
menetet, amikor azt mondtuk, hog;y hat5rrrezuk megl egyebk:6nt a kUk)nbrizo egyJsule'teknek a
helyigenyet, illetve id(i ig6nydrt a konnplexum tr:kir tet6ben, amill ok harszndlni szeretn6nek Ez most
0gy n1z ki, hogy ia helyig6ny jelenleg nag'yj6b6l 90%-os kilrarszn6ltsAgot jelent. Ha ezl
meghatdrozzuk, ez nnost kics;it meEly m5r el az Arenia ir6nydba, ahol szint6rr meghatdroztuk, hogy
ni az az elvArl6rasziim, amit a vdrosnak biztositani kell. ltt k6t dolog v'ian, 6s egyebkent szerinte
mindketto negatlv a r,r6rosnak: ha nri garantdljuk azt az orasz:6mot, zrkk:(rr konnyCI dolga van egy
majdani Uzemeltetonerk, mert ha ezt az oraszilmo,t felszorozza egy clijjial, azt mondja, hogy koszoni
s:z6pen ez tok j6, h6tria clol, r-t:zemeltelti, majd a vdros, illetve az egyesUlett-.kerr keresztul verlakifizet.
A m6sik is negativan 6rinthr-.1, hiszen lehet, ho13y a;C mondja egy piacji uzemelteto, hogy ilyen
kihaszndltsdg mellett, nem tud ma.icl olyan piaci terv6ke,nyseget v6gez:ni, arnibol ezt az Uzemeltet6si
tervekenyseget hatel,tonyan tudja megvalositani, ez6rt majd nern jelentllezpek. Azt mondja, hogy ez

erSY

hib6s dont6s. Mindenkepp javasolja, hogy egyebkent majd a beszeizesn6i

a

sportegyesUleteknel,l az ig6nyei priorit6st 6lvezzenek, de mindenk€rpp szabacl kezel adna az
u:zemeltet6nek. De a l<ozgyrll6si drcrrt6s nem lgy szol jelent pillanatbarr, ez6rt van kicsit megl6ve a
tlrrsasdg. Ettolfuggetlc'nUl a tdrsas6g dolgozik ezen, egy0ttal a n6vhas;zn:ilbton, hiszen azaiajdani
U:zemeltetonek lesz a dolga, hogy abbol is ert6kresltsen, 6s elcbol b,ev6tqlre tegyen szert, hogy a
Sportkom plexu mnak: sizponzort talii ljon.
Mlolndr Mikl6S: Nem egymds ellen besz6lunk, hanem mondunk kulonbo;zo velem6nyeket, amelyek
r(rszben kapcsolodnak egymiishoz:, meg nenl ug\/ana;zon felUlretekr6l bersz6lunk 1eljes eg6szeben,

nr:m az6rt ttinik ugy', hogy ellentrnond6s van. Nyilvrln keresni kell ;a rnqgoldest, de amennyiben
figyelembe vesszUk ia szakspofi6gi ig6nyeket a teremh;aszn6latndl, azlzal lQnyeg6ben egy rtiszieges
sportkoncepci6t fogacltunk el. Ha elfogadjuk az orasz:6mokat, dmiket k,5rnek, azzal eifogadjui a
jQvobeni szombathelyi sportbarr betdltdtt szerepUket, rnikozben sportkonc;r>pcio ninr:sen sehrol. Akkor
Oldalsz6rn:

€)zek szerint a Flaladils k6zilabd6n;lk biztositjuk itz egyik termetO-2tl6rdiban, 365 napon keresztUr,

rnikozben van egy nr5sik kdlzilabda Szombathelyen, egyik a kieses ellen kUzd, a mdsik az elso
oszt6lyba jutds6rt ku::d. Spodkonr:r:pci6ban rendezni kell ezt a k6rddst. Azerd mondja a k6zilabd6t,
rnert egy nagyon jo p,6lda, tCibbet is tudna mondiani, cle ez kdzismert, n!'ilv6n rendezni kell. De ezt
nem lehet fgy eldonterni, hog'y az uz:emeltetesi pSly6zatban eldOntjuk r.z:t a k6rd6st. Mdrpeclig ilyenrol
nem dontdttUnk, arrr5l sem donttittUnk, hogy ilyen sporltev6kenys6gu.i foiytasson, aklior saj6t
fratdskdrben ddntoltek arrol, hogy ott ilyen spr
clontdttUnk, hogy nerkik epitUrnk bdrrnit, hiszen an
nn6g nem is l6teztek, hiszen azola alakultak meg
jdtt l6tre, majd sporrtkoncepr:;i6 hidny5ban pedig
valaki megalakul 6s teremig6nnyc'l jon es adunk neki 6s elfogaoljuk akkor az r6szbv6 vdlt a
sportkoncepci6nak. Egy 6ve ialakult ia Haladds Ke:zilabcja. Ez nem egy jogutod , ez egy 6rdi k6zilabda.
E:rd jogdn kerUltek ide. Az6rt az eldr1J vicces lennre. Ezeka k6rd6sek:, anriK n6lkUl nem lel'ret kiirni a
ptAlyAzatot. Erti a rreh6zs6get, m€rrt ezen kr6rcl6sek. rogzit6se es v617legds megoldAs;a nelkul,
v
ikai keprtelens6g kiirni egy U;zemeltet6si palyazalot. Ezel< a k6rd6sek rrincsener
n
)6rbesz:6d, ninr:s r6la egy'eztet6s, nem tudja senlki, l'rqgy nri lesz. Aprilis v6g6vel
u
lben lesz a Kfl.., ha erre v6r, nem tudja kiirni. Ez6rll prrob;ilfa felhivni a figyelmet,
h
I ki kell irni. l-la uzemeltet6 nerr lesz, az mAr a K1it. feleloss6ge, ftiggetlenul
att6l, hogy milyen jogositv6nyokat k,ap. Ha itt les,z az uzenteltetesi piilyillat,le t<ett tLlytartnia vit6t,
hogy milyen felt6telel<kel lesz kilrvia. lde kell hoz:ni. utgy kitszik, ha a nrdsikl pldal nem cldja meg,
akkor k6nytelen a K.ft. ideho;zni a javaslatot. Ha nem lesz meghozz,A a nregfelelo szava,z-at, akkor
valamihez csak meglesz. Elirbb-utirhrb ki kell irni a pdlydzatot,6s lAtni kell; hogy menyibe kerul.

[)r. Nem6nv Andr6s: A felv'etel

e!-gjg- nern-pfth_et6. Az uzemeltetesi kiirris, ennek az 6vnek a
legfontosabb t6mdja lesz, 6$ ez er legfontosabb c6g, kiernelt c6g, elbberr az: €vben. Az iigyvezeto
asszony, aki 1 248 O0O forint6rt dolgozik hav<lnta, ilyenkor hol van? Rege bben nem nagyorr tartottak
Ciazdas6gi Bizottsdgot rjgy, hogy :tz: Ugyvezeto ner lett rrolna ott. Ha ilyen tdma van, akkor ez a drega
asszony hol van?

lendvai Ferenc: Bdr erlkalmurrk lettv'olna ennyi ellenz6ki k6rd6sre, anri[<or azQgyvezetok sorra nem
jelentek meg a t6rgyal6sokon, meg az egyeztet6seken. Konkr6tan rTlog sierTl jelentek. BAr akkor az
nem zavart senkit senn.
llles Kdrolv: Ugyvezr:to asszc)ny heti 2-3 naprrt tolt Szombathelyen, 6s folyarnatosan koopr:r6ciokon
,5s mindenen r6szt vesz. A rnai nap nem tudrctt el.jOnnii, de van, aki (jt hellettesitse. Nem a Kft.-nel
pattog a labda, a Kft. il kdzgyrlil6si hatdrozatnak rregfeleloen begy(jtotte azokat az adatokiat, amiket
aK
le. D6nt6r:;i hely;
l Kft. nem ho:zhat me1g, dzt kell nekUnk nreghozn
ami
t nnajd v6gleges
ltehetoen a kiir6s u5;y fog nregfogalmazodni, hogy
azl
6snek kell a v6g
i, illetve az adott dorrt6sidkert meghozni. ,A kor6bbi
,

kbz
anni egy6ttk6nt e
latra ker0lt megszav'azdrSra, mindenkepp hib6snak
tartja. Ugyanott fognrak vele tiadani, mint az Arenar-ndl.

Lendvai Ferenc a Biz:ottsag elnolce> meg1llapftotta, hogy tovdbbi kit>g1et;qites, k6rdes a napirendi
ponttal kapcsolatosan nern merult fel, igy a Gazdas1gi es VeirosstrafdlTiitl Bizottsag 11 igen, O
ellenszavazat 6s 4 t,artozkodtis mell<ttt - a napirendet elfogadtct es az: ateibbi hatarozatot hozta.
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A

hat6rozat

Gazdas6gi es V'drosstrat6giai E:lizottsdg Szombathely M,egyei Jogrl VAros Onkorrndnyzata
viagyon6r6l s46164012014. (Xll. 23.)szamu rendelet 19r. S (1) brakezddis b,) pont bf) pontj6ban kapott
hatdskoreberi elj6rva a Haladds lSportkomplexurn Fejleszt6 I'lonprc,fit l<ft. 2017. 6vi uzleti terv6t
30.940 eFt mbrleg szerrinti eredm6nnyel j6vdhagyja"

felel6s: Lendvai

Ferernc, a Bizottsdrg elnoke
lll6s K6roly erlpolg6rmesten
Molndr Miklos alpolg;iirmester
Dr, Kdrolyi Akos jegyzo
Oldalsz6rn:
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A v€rgrehajtdsert felelos:
Dr. S;zc,ndy Szfrlvia, a t6rsas6g ugyvezet6je
Lak6z:i G6bor, a V6rclrsuzemeltet6si Osztdly vezetoje)
Hatdrid6: azonnal
(

i)

Szombathelyi Parkfenntartt6si 6s Temetkez6si Kft.
El6ad6: Laktiz:i Gdbor, a V6rosUzemeltetd,si Os;zt6ly vezetoje
lMeghivott: hlis;s Ddvi<l ugy'uezet6

Lendvai Ferenc a Bizotts1g elndke megatlapitolta, hogy kieg6szit1s, kQrde'S a napirendi ponttat
k,apcsolatosan nem merult fel, ,kty a Gazclasiigi lis Vdrosstrategt'ai Biz:.Qttseg
14i"igen,0
ellenszavazat 6s 0 t,art6zkodi:i:; mellett - a napirendet elfogadta 6s az ttliibbi hjt€trozatot hozta:

-

W:,1117 (111.27,,)-VB. sz. hat6 rozat

A

Gazdas6gi es Vdrosstrat6giai Elizotts5g Szombathely Megyei Jogri V6ros Onkorrn6nyzata
viagyondrol szolo40,12014. (X:ll. 23.)szAmu rendelet 1€). S (1)bekezdeis br) ponf bf) pontjdban kapott
hatdskor6ben eljdrvil ia Szombathelyi Parkferrntafl6si 6s Temetkezesi l<lft. 2A'17. evi Uzleti terv6t 189
eFt m6rleg szerinti erredmdn nyel jor,rilhagyja.

!elel6s: Lendvai Ferenc, a Elizottsdilg eln6ke

llles K6roly erlpolg6rmestrer
Moln6r Mik,lirs alpolgdrmr:ster
Dr. K6rolyi A,kos jegyzo
(a v6grrehajt6sr3rt:
Kiss Ddrvid, a t6rsasdrly Ugyvezetojer
Lak6z:i G6bor, a VdrorsUzemeltet6si Osztdly vezetoje)

l-lat6rid6: azonnal

j)

Savaria V6rosfejleszt6si Kft.
El6ad6: Laklz.i Gdbor, a V5rosuzemeltet€rsi Os;ztdly vezetoje
Meghivott: Dr, Ajkay,Adri6n Ugyvezeto

Lendvai Ferenc a Lli;zottsag elndkrt megitllapitol'ta, hogy kiegeszites, l<6rd,5s a napirendi ponttal
kapcsolatosan nem' merAlt fel, fgy a Gazclasiigi (is Varo:;strateglai Biz:ottsrig - 12'igen, 1
ellenszavazat 6s 1 t,aftozkodi:is mellett - a napirendet elfogadtzt es az aliihbi hatarozatot hozta:

rui!17

(1X.27

JSVB* sz. hat6rozat

A

Gazdas6gi es \/6rosstrat6giai Elizottsdg Szombathely Megyei Jogri VAros Onkorrndnyzala
v;agyondr6l szolo 4012014. (Xll. 23.) szAml rendelet 19. S (1) b,ekezdti:s hr) pont bf) pontjdban kapott
hat6sk6r6ben elj6rva ia Savaria V6rosfejlesztesi Kft. 2017. evi U;zleti tenv6l 16.77 6 eFt 6nkorm lnvzati

trimogat6ssal jov6hagyja.

Eelel6Er Lendvai Ferenc, a Blizotts;dig elnoke
llles K6roly' etlpolg6rmester
MolnSr Mik:ltrs alpolgi4rmr:ster
Dr. Kdrolyi A,kos jegyzo
(a v6gr,ehajt6sr5rt.
Dr" Ajkay Adridrn, a tdinsas6g Ugyvezetoj,e
Lak6z:.i G6bor, a V6rosUzemeltet6si Oszt6ly vezeltoje)

!lat6rid6: azonnal
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k)

Szombathelyi Tfvhdszolgdltato Kft.
Ekiad6: Lak6;:i G6bor, a Vdrrosuzemeltetdlsi Or;ztdly vezetdje
Meghivott: l(ov6cs Mrirta ul3yvezet6

L
k
e

h
i
l

s, kJrdds a napirendi ponttal
Biz:Qtts1g'- 13! igen, 0

Bi;z-ottsag etlndke megdttapitol'ta,
rn merijlt fel, {g\y tz Gazcras,igi
t'aft6zkodi:is mell<ttt'- a napirendet

MI17'

1.
via
ha

(1X.27.1G,VB. sz"

gtrlai

attiQbi h';atarozatot hozla;

hatirozat

\/6rosstrat6giai Bizottsdg S;zombathely Megyei .logtl

\/iros

Onkorrn6nyzata
pontj6ban
bfl
kapott
a Szomlcathelyi Tiivhoszolgrlltato KfL 2016. 6vi uzleti terVet 13.884 e[:t adoz5s
eJotti eredm6nnyel j6vdhagydsra jerviasolja a Laggyril6srrek.
201-4. (X11.23.) szdm0 rendellet 1Er. S (1)bekezdes b,) pont

2 AGazdas6gi

es Vdrosstrallegiai liiizotts5g felhatalrnazza a SZOVA, )Zrt. vez-f,rigazgatojirt, hogy a

tdrrsasiig taggyrlles6n a fenti dont6st k6pviselje.

Felel6s:

Dr. Fusk6s Tivadar polglirmester
Mol ndr

Miklos ialpolg;iirmc.ster

Dr. Kdirolyi Akcrs jegy:zo
Dr. Ndnreth Ghbor,

ia

ISZ()VA Lrt.. vezlrigazgatoja

(A v6grehajt6s6rl felerilos

:

Kovdc;s Mdrta, a t6rr;ils6g; Ugyvezetoje

Hatirid5:
4.1

Lakezi G6bor, ia Vdros;Uzemeltet6si Osztdly vezetoje)
a t6rsiasi6g taggyrll6sc.

Javaslat a Jiik,i u. 23. sz6nr alatti i ngatla non llen n6llo el6vdsArl6si jog gya korlirs6va
kapcsolatos dcint6shozatal ra
El6ad6: Laklzi G6bor, a ViirosUzemeltet6si OsztAlv vezet6ie

I

Lendvai Ferenc a Bizotts1g eln6k'e' m<>gallapitott'a, hogy kiegeszite::, k6'ydeis a napirencli ponttat
kepcsolatosan nem rnerult,fel, igy'a Gazdasergi 6s VarosstratelSiizi Bizottsdg
- 14 igen, O
ellenszavazat es 1 tevlozkodas mellett --a napirenclet e'tfogadta es ai. al1ltbi hatarozatot hgzla:

ru17

(lll.27.l Gt[B. sz. hat6rozat

A Gazdas69i 6s Vdrosr;trat6giiai Bizotts69 javasoljar, hogy a szombathelyi ii75B hrsz-rl, termtiszetben
a_Szombathely, Jdki u. 23" s;:6m illatt llal6lhato, ,,lakol'ritz, ud\/ar" megn,eyez6sri ingalanra S6nyi
Marianna , mint ela,rj6 valarnint a lt/lagyar Allanr nev6ben a Nemzeii llszk1zkezelo Zdrrlkorrjen

MtjkodS Reszvenytiiirsasdg mint vervok kozcrtt 2016. okllober 25. napj6n kelt arl6sv6teli
szerzodesben meghiatdrozott feltetelekl.iel - az epitett kornyezet alal^i[1,6r:idrol 6s vedelm6rol szolo
1€)97. 6vi LXXV|ll. torv6ny 25 $-5nak felhatalmaz6sa valamint a Szonnbi;1thely Megyei Jogri Vdros
Ht-'
,lzatitrol, vilamint Szabillyozzlsi Terv6nek jov6hargy:is6rol szolo 3O;Z006. (lX
7
l" S (8) berkezdese 6s annak 3. szdm0 melldiklete alaprian biztositott, ,,Nepesseg
lal<
",1
5ljeb6l fenn6llir - elovilsdrlAsi jog6val lSzomkrathi-.ly Megyei Jogi Varof

On

Ferlel6s:

lien.

Dr. Pusl,i6s Tiverdar pcllgdrmester
Lendviai Ferenc, a Gaz:das6gi 6s Vdrosstrat6giai lBizottsdg einoke
(vegrehajt6s6d: Lak6z:l G6bor, a VArosuz:emertet6si oszt;al1' vezqtoje)

Hat6rid6: azonnal
Oldalsz6m: 18 121

5.

a "VSrosfejleszrt6si aIap-Kdpvisel6i keret" 201'f',
biztosftott 63 000 eFrt-os e,l6i 16 nyzat6na k fel haszn6l6s6ra
El6ad6: Laklzzi Gdbor, a VdrrosUzemeltet6si Osztdly vezetoje

Javaslat

et/i

kijlts6gr,ret6sben

Lendvai Ferenc a Bi:zottsag e>lnlke megaltapftoilta, hogy kieg6szlte,s, /reird6p a napirendi ponttal
kapcsolatosan nern merult fel, i17y ia Gazdasagi eis Vdrosstrateg,ia,i Bizqttseig - 1li igen, 0
ellenszavazat 6s 0 taftozkodlis me>llett - a nttpirendet
'elfogadta 6s az: altihbi hatarozatot h'ozta:

ryj!.81_l'llll_Zz[iVB. sz. h at6 rozat

1. A Gazdas69i

6s V6rrrsstrat6giai BizottsdrE az el6terjeszt6shren 1'oglerl(akat megtdrgyalta, a
szUks6ges fedezet biztosltiisdt - a ,,Varrcsfejleszt6si alap - K6 pviseloi keret" eloirAnyzat
terh6re - az ieliibbiak r;zerint Ldnrogatja:

-

Horv6th Sornil k6pvisel6 rJrr benyujtcrtt l<6relrne alapj6n - a 2,-Q17. evi kolts69lvet6sben
biztosltott ,,Vdrosfeljer;zt6si A,lap - l,rr5pl,isel6i kleret" terhere - 3.000.000,.- Ft-.dt biztosit a Paragv6ri
0t, Bem Jozsef utca kereszte;rod6se;, valamint a V:ici lVlih6ly utcai orvosi rr:ndr:16 (Szombathely, VSci
Mihdly utca 1 -3. sz6mr) 6ltal t'ratArolt jdtszot6r' fejlersztSr;6re.

-

Dr. Czegledy (lsaba [<6pvirsr:16 CIr beny0jtott k€rrelme alapj6n - a 2O1Zf evi koltseglvetesben
biztosltott ,,V6rosfeljeszt6si A,lap - l.rr:pr,'isel6i kerert" terh6re - 1.000.000,.. Ft.ot biztosit a ParagvAri
0t, Bem J6zsef utca kereszte;uod6se, valamint a Vilci Mlih6ly utcai orvosi rr:irdelo (Szombathely, V6ci
lVlih6ly utca 1 -3. szdm ) 6ltal hat6rolt j6tsz6tdrr fejlerszt6s6re.

-

Szuhai Viktor kr6pviselo rir beny[ijtott k6relnre alrapj6n - a 2017" evi l<oltr;egvet6sben biztositott
,,\,/6rosfeljeszt6si Alarp - k6pviseloi krrret" terhere - 500.(100,-. Ft-ot biztclslt a Perragv6ri 0t, Berm Jozsef
utca keresztezod6se, valamint a VdLci Nlih6ly utcai orvosi rendelo (Szombathely, VSci Mihdrly utca '13. sz6m) 6ltal hatdrolt j5tszotr5r fejlersztris6re.

-

Kopcsdndi J6;usef k6pviselti fr benyfjtotlt k6relme alapjdn - a ll01lz,6vi koltsegvet6sben
biztositott,,V6rosfeljr:s;zt6siAlap - liripviseloi keret'' terh6re - 200.000,". Ft-ot blztosit a Bolyeris SzUlok
EgyesUlete lavAra Bolyai isk,olSk 6s gyakorloiskol6k kc,zt megrendezesre kerulo
tal6lkozo/konferencia szerve;:6s6verl, lebonyolft6sAval kapcsolatos kc,lts6!ek fedezet6re.

-

Kopcsdndi J6:rsef kdpviseld fr benyrijtott k6n-.lme alapj6n - zt 21017. 6vi kolts6gvet6sben
biztosltott,,V6rosfeljer;zt6si A,lap - l<6pviseloi kerut" terh6re - 100.00Cr,- Ft kliztositds6t jarvasolja a
Ivltjv6szeti Szakkdzdpiskol56rt Alapritv6ny javdra diakok versenyeztet6sdril jutalmaz6si kietd6sainak
fedezet6re " Az alapitvSny r6sz6rer tdmogatdst biztositani az Onkorrrrdrnyrzati forrds6tad6r;rol szolo
4712013. (X|1.04.) 6nkormdnyzati rendelet 1. {i (5) bekezd6s alapjdrd kizdrolag a hlozgyuites
jov6hagy6sa alapj6n lehets69es.

-

RettegiAttila k6pvisel6 f r benyUjtott kerelnte alapj6n - a2017. e'vi l<oltsegvet6sben lcrztositott
,,\/Srosfeljesztesi Alap - kepvisel6i k:eret" terh6re - 3.r300.000,- Ft-ot biz:tosit a J6t6ksziget Ovoda
(lizombathely, Gyozeilem u. 'nlA.)jav6ra az ovoder udviar6n KRI=SZ p;rrk kialakitSs6ra.

-

Dr. Nem6ny Andrds k6pviseril6 ur beny0jtott k6relme alapjdn - a'2Fl7. 6vi kolts6gvet6sben
biztosltott ,,V6rosfeljr::szt6si Ailap - l<6pviseldi keret" terl'r6re - 5Ct0.000,- Ft-clt biztosit a Gazdag Erzsi
C)voda (Szombathely, Kr0dy Gy. u. l?/A.) kUlteri es;zkozl6rolojdnak el(rk6s;2Ules6hez.

-

Dr. lpkovich Gyorgy k,epvisierlo ilr beny0jtott k6relme alapj6n - a ',Zl,Ol'7. 6vi kolts6gvetesben
biztositott,,Vdrosfeljr-'s;zt6siAlap - l<dpviseloi keret" terhr6re -7ei2.00},- Fl-ot biztosit a Gazdag Erzsi
Ctvoda (Szombathely, Krfdy tGy. u. 1llA.) kUlteri es;zkoz:t6rolojdnak el(rkes;4Ulds6hez.

-

Lendvai Ferr:nc k6pvisel6 ur beny0.itott k6relme alapliiir

Qiztosltott ,,Vdrosfeljeszt6si Alap - k:6pviseloi keret'" terh15re
Oldalsz6rn: 1S 121

-

-

a il.A17. evi kolts6gvet6sben

100.q00, - F:t-ot biztoslt az ELTII Savaria

E:gyetemi Kozpont javdra
nnegje len6 kiadvdny ktolts69

e

a
i

.

technik,atan6ri kr5pzers beinditdsdnak:
nek fecje;:et6 re.

gvforduloja eml6k6re

2. A Gazdasdgi Es Vdrosstrert6gia Bizottsiig

3t36/2016.(x1.30) ciVB szam0 hat6rozatdnak
harmadik bekezd6se az alhbbi renclelkezdls 16rr:
,,Kopcs6ndi ,Jirzsef k6pviselti 0n beny0jtott k6relme alapjdn ra l2ll1rl1 evi kolts6gvetesben
biztositott ,,\/Srosfelieszt6si Alarp - lrepviseloi keret" terhere 200.000,- Ft-ot -biztosit a
Derkovits Vdrosr6sz6ft Egyesulet javiira nrrjkdd6si kolts6geinr-.k fgrJe:zfs6re.',

-

f elelSs: Dr. Puskds l-ivadar

polg6rrnes;ter

Moln6r Mik16s alpoll;iirmester
Lendvai Ferenc, a ciazdasiigi 6s vdrosstrat6giai Bizottsdg elnol,re
Dr. K6rolyi Akos jegyz6
(a veg reha.itdisert: Lrak6zi G6bor VdrosUz:eme ltet6si Oszt6lv vezetdie.
St6ger Giebor Kozgazdasdlgi es Ado Osit,Aly veleiOle;

!at6rid6: azonnal
6

Javaslat Szo6[316ely Megyei Jog0 Viiros IntegrSlt Telepiildsfejleszt6si Strat6gi6ja
m6dositdsa egyheszerkes;ztett dokumentumr6 na k- e lfog adiis6 ra
E

l5ad6 : szakdi ly sza llcll cs, ir Vdr rosfej reszrl6si

hla bi

net vezltoi,_.

Lendvai Ferenc a Eliz:ottsag elndke> meg1tlapftotta, hogy kiegeszitris, I,cQrd<ii a napirendi ponttat
kiapcsolatosan nem ,merult fel, igy et Gazdastigi ei-yarosstrateigiiai 'Bizotts1g
- 11 igun, 0
ellenszavazaf 6s 3 tizrt6zkodtis mellettt -- a napirendet r>tfogadta es az- ala,bbi hatarozatot
h,czta;

l!$17

(lll.27.l cVB.

s;2.

hat6rozat

:zdasligi 6s V6rosstrat6giiai 13izotts6ga a ,,Javaslat
TelepUl6sfejlesztesi Strategidja m6doslt6sa
sdra" cim( el6terlr_"szt6st megtdrgyalta, 6s a
ban foglalt felhatalma:zdrs al;apj6n az eloterjesztrls
tlzombathely Megyei Jogri V6ros Integ16lt

Felel6s:

Lendvai Ferenc;, a Ger:zdas6gi 6s Vlirosstrat6giai Bizottsdg dlncike
I ll6s K.d roly alprclg6rmr-.str:r
Dr. Kdrrolyi Akcrs jegyz6
(A v6grehajtdsdrl fele|5s
szakdly szaborcs, a Viir.sfejreszt6si Karrinet vezetoje)
:

Hatdrid5;

7.

azonnial

Javaslat a Markusovsizky utcai Gycirrgyclrs patak hid I'elUjitirsdnak fejleszt6stlrer
El5ad6: Laklzi G6bor, a Vdrrosuzemeltet6r;i os:ztdly vezetoje

Len6vsi Ferenc a B,izottsag elndke megaltapftotta, ttctgy kieg6szite:i, kri4des a napirenoti ponttat
kapcsolatosan nem r;nerult l'el, igy a Gazdasagi ord-yaroi,strategri6ll
Qiz<tttsag - 14 igen, 0
ellenszavazaf 6s 3 tart'ozkodd,s melle>tt - a napirendet elfogadta es ai atati:,iti
hat' r zatot hctzla:
82121.!L17 (lll.27,,1

c\t&

sz. hatArozat

A Gazdasdgi 6s Vdros;strat6giai Bizottsi6g 0gy hatdrozott, hogy a ,,Javas;lat a Markusovsz:ky utcai
GYongyos patak hid ft:l0jitdsiinak ft:jles;ztes6re" cimLi eloterj6lztest u Oi4otts6g soron
ktivetkezo
Ul6s6n tdrgyalja.

Fq:!e!6si

Lendvil-"r"n:.:r

o,azdasdgi 6s Vdrosstrat6giai Bi4ottsiig etn6kp
Oldalszdm: 20121

(a

v6grehajtds6rt:

Lakezi Giibor, a \/droquzemeltet6si rCsztdly vezetoje)

L,endvai Ferenc, a Biz:otts6g elnOke a NY|LT Ul6st 11:2tO-kar berekesztettE es

$zombathely, 2017 . Aprilis 4.

Oldalsz6m: 21 121

Fnnr

ul6st rendelt el.

