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Lendvai Ferenc koszdntdtte a jelenl6voket, megdllapitotta, hogy a bizottsdgi Ul6s 13 fovel
haterozatk6pe$ Megk6rdezte, hogy a kikUldott napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e
6szrev6tel, van-e na--pirendi pont jivaslat. Jelzi, hogy a ,,Javaslat a ,,Vdrosfejleszt6si alap
Kepvisel6i keret" 201i. evi koltsegvet6sben biztositott 63.000 eFt-os el6irAnyzallnak
felhaszn6lds6ra" cimu napirendhez a kiosztott anyagot is javasolja felvenni, valamint
sUrgoss6gi napirendi pontkent az Ul6s utolso napirendjek6nt a ,,Javaslat a Szombathelyi
EvJngelikus Egyhdzkozseg tdmogatAs6ra" clmu napirendet javasolja felvenni.
Balassa p6ter. K6ri, hogy napirendrol vegyek le a ,,Javaslat a Szombathely, Zanali 0ti (Tesco
Arthazzal szemkozii) fo-lbteruletek belter0letbe von6s6hoz kapcsolodo kotelezetts6gek
clmu
sal osszefUgg6
grehajtds
hogy a norvetn
sz6lloda
ai OnkormenY
szeretne
projektjer6l, irdsban 6s sz6ban is. Az SZKK U
h

ivata los tdjekoztat6st.

Lendvai Ferenc: A k6zilabda klubb6l?
Balassa P6ter: lgen. Az OnkormAnyzat 30 millio forinttal tdmogatja, Igy tigy gondolja, hogy a
Blzottsagot taielioztatni kellene. A Stadion projektet 50 nappal kitolt5k, ebbe belef5r-e az
javlt6sarol k6r
elkeszul6s? Valamint a Berzsenyi t6ren, a ricikli 0ton l6vo villanyoszlop
t6j6koztat6st.
Lendvai Ferenc: A villanyoszlopot nem venn6 fel kulon napirendre, lll6s Kdroly Alpolg6rmester

Ferenvanrwittadt5jekoztatdstro|aaze|s6napirendiponte|6tt"
Balassa P6ter: Kdszoni sz6Pen.

A Bizottsdg el6szor a k6pviseloi keretekkel kapcsolatos kiosztott anyag napirendre v6tel6rol
szavaz, amit 13 igennel elfogadnak a Bizottsdg tagjai'

A Bizotts6g mdsodszor a ,,Javaslat a Szombathelyi Evang6likus EgyhAzkdzs6g t6mogatAs1ra"
cimrl napirendr6l szavaz, amil13 igen szavazattal napirendrel[z'

A Bizotts6g Balassa P6ter javaslatai16l szavaz"
- A,,Javaslat a Szombathely, Zanati 0ti (Tesco Aruhlzzal szemkdzti) fOldteruletek belteruletbe

vonAsdhoz kapcsolodo k5telezettsegek teljesftes616l szol6 meg6llapod6ssal osszefUgg6
dont6sek meghozataldra'napirendet 3 igen 6s 1O tartozkod6s mellett napirenden tartja a
Bizotts6g.

-A SZOVA sz6lloda projektjerol a beszSmolot 2 igen 6s 11 tarlozkoddssal elutasitja

a

Bizotts6g. Lendvai ferenilavasolja, hogy mivel Balassa P6ter kepvisel6 0r nem tudhatta, hogy
nem lesz itt a SZOVA 21L. r6sz6rol senki, igy Kdzgyril6sen tegye fel ezt a k6r6s6t.

-Az SZKK buncselekmeny gyan0jdt, letart6ztat6sok napirendre v6tel6t a Bizotts6g 2 igen es
11 tartozkodassal etutasliji-a Bizotts6g. Lendvai Ferenc elmondja, hogy senki nincs itt, aki
t6j6koztat6st tudna adni.

-A Halad6s Stadionnal kapcsolatos k6rd6seket a Bizotts6g 3 igen 6s 10 tarlozkod6ssal
elutasltja.

A BizottsAg a napirendet 11 igen,

1

tarlozkod6s 6s 1 nem szavazattal elfogadja.

A Gazdas6gi es V6rosstrat6giai Bizotts6g az Ul6s napirendj6t az allbbiak szerint hatilrozza
meg:
2351

2017 (V lll.21 .l cVB. sz. hat1rozat

1.) Javaslat a Szombathely, Zanati 0ti (Tesco Aruhlzzal szemkozti) foldterUletek
belteruletbe vonds6hoz kapcsolodo kotelezettsegek teljesites616l szol6 meg6llapoddssal
osszefUgg6 ddnt6sekmeghozatal6ra
El6ad6: Laklzi G6bor, a V6rosUzemeltet6si Osztdly vezetoje
2.)

a

szombathelyi 5200 hrsz.-ri Gy6r-ffy l.
6rkezett p€rlydzatok elbirdl5s6ra
Eload6: Lak6zi Gdbor, a V6rosUzemeltet6si Oszt6ly vezetdje

Javaslat

megvdsdrlds6ra

u. 8. sz6m alatti ingatlan
1

3.)

Javaslat a Szombathely, Kormendi u. 32. szAm alatti lakohAz, udvar, gazdas6gi 6pUlet
megnevez6su ingatlanra 6rkezett veteli aj6nlat elbfr6lds5ra
Eload6: Lak6zi G6bor, a V6rosUzemeltet6si Oszt6ly vezetoje

4.)

Javaslattemet6fejleszt6ssel kapcsolatos dont6s meghozataldra
Eloado: Lakezi Gdbor, a V6rosuzemeltet6si Osztdly vezet6je

5.)

Javaslat a ,,Vdrosfejleszt6si alap - Kepvisel6i keret" 2017. 6vi k6lts6gvet6sben
biztositott 63.000 eFt-os el6irAnyzatdnak felhasznAlAsAra
El6ado: Lak5zi G6bor, a VdrosUzemeltet6si Oszt6ly vezetdje

6.)

Javaslat a 22012017. (VI.12.) GVB. sz. hatArozattal j6vdhagyott 6voda fel0jit6sokra
vonatkoz6 halArozat modosit6s6ra, az 6voda felfjitdsokra vonatkoz6 fedezet biztoslt6sa
6rdek6ben
Eload6: Lak6zi G6bor, a V6rosUzemeltet6si Oszt6ly vezetoje

7.)

Javaslat

a

el6rAnyzatinak

,,Vdrosfejleszt6si

Alap egyeb vdrosfejleszt6si c6lok" 2017.

6vi

felhasznSl6sdra
El6ad6: Laklzi G6bor, a Vdrosuzemeltet6si Osztdly vezet6je

8.)

Javaslat

a

na

k fe

,,V6rosi intezm6ny fehijitdsi alap" 2Q17. evi kdlts6gvetesben biztositott

as zn6l6sAr a
El6ad6: lakezi G6bor, a V6rosUzemeltet6si OsztSly vezetdje

el6ir 6ny zat5

I

h

9.) Javaslat Szombathely 6s Balogunyom telepUleseket osszekot6 kerekpdr0t szakasz
tervez6s6re
Eload6: Lakezi Gdbor, a V6rosOzemeltet6si Oszt6ly vezet6je
10.) Javaslat a Szombathelyi Evangelikus EgyhAzk6zs6g t6mogatds6ra
El6ado: Dr. Bencsics Eniko, az Eg6szs6gUgyi es Kdzszolg6lati Osztdly vezetdje
Felel5s: Lendvai Ferenc, a Gazdas6gi 6s VSrosstrat6giai Bizotts6g elndke
lll6s K6rolv: Felhlvja a figyelmet, hogy a villanyoszlop 6pit6si terUlet. Egy folyamatban l6v6
beruh6z6s. A kivitelezo 6szlelte a hib6t, 6s gondoskodik a javit6srol, an6lkul, hogy ezt
b6rmilyen form6ban jeleztek volna neki. A t6mad6sok nem c6lszerUek, hiszen epit6si
munkateruletr6l besz6lnek, 6s kizlrolag a kivitelezo j6indulat6n m0lik, hogy a terUletet r6szben
a lakoss6g szAmAra megnyitja. Az ilyen t6mad6sok arra vezetnek, hogy a munkaterUlet teljes
m6ft6kben lezArAsra kerUl, 6s r6szben sem tudjuk majd haszn 6lni. Az dtad6s-6tv6tel valamikor
az 6sz folyamdn fog megvalosulni"

Balassa P6ter: Koszoni a felvilAgosltdst, de szerinte ez nem tdmadAs. Lakoss6gi 6szrev6tel.
Pozitivan kellene venni, hogy van ilyen.

1.)

Javaslat a Szombathely, Zanati riti (Tesco Aruhlzzal szemkozti) fcildteri.iletek
sz6l6
megd la pod6ssa | <isszefti g 96 d ont6sek meg hozata lSra
El6ado: Lak1zi Gibor, a Vfrostizemeltet6si Oszt6ly vezet5je

beltertiletbe vonis6hoz kapcsol6d6 kdtelezetts6gek teljesit6s616l
I

Lendvai Ferenc: Van egy szerzod6s, aminek a 3-as pontja szerint egy bizonyos r6szen
meg6pit6sre kerUl a ker6kp6r0t, akkor 25 milli6 forint kerUljdn a hullad6k osszeg6b6ljov6ir6sra
a Horvdth Invest Kft.-nek.

Lak6zi Gdbor: Amint mdr emlltette, az epltesi hitel, ami szerz6d6sbe van kdtve, hogy
kotelezettsegvdllaldsk6ppen elk6szUl. Az alapjln a kivitelez6t a kotelezetts6gbol ki kell
engedni. A felvetel nem 6rthet6.
Balassa P6ter: A c6g v6grehajtds alatt van a c6gjegyzek szerint. Szeretn6, ha ezt kivizsgdln6k.
Az offshore 6s a c6g sajSt mrlkod6se sem biztos. A felvetel nem 6fthet6.

Lendvai Ferenc: Elk6szUlt a felUlj6ro, addig, amig a szerzod6s elolfta meg van csin6lva.
Elkezdodott a kisaj6tit6s, vagyis a folyamat. A c6g jogi k6pviseldjetol m0lt heten rdk6rdezett,
aki elmondta, hogy nincsen v6grehajt6s alatt a c6g.
Balassa P6ter: Akkor kerjUnk Jegyzo rirtol a mostani Bizottsdgra egy tdj6koztat6st. A felv6tel
nem 6fthet6.

Lendvai Ferenc: M6gegyszer elmondja, hogy nem engedm6nyt tesznek, hanem

a

szerzod6sben rogzitett kdtelezetts6gv6llalSsnak tesznek eleget. 25 millio forintot elengedunk
az Ugyv6di let6tbol, teh6t nem fizetUnk. A saj6t p6nz6t adjuk vissza. Nem az Onkormdnyzat
p6nz6rol besz6lUnk, a szerzodlsben rdgzftett kotelezetts6geknek teszUnk eleget.
Kovdcs El6d: ....0rnak21 ingatlan van alapfedezetk6nt. Azuzleti szerz6d6sben fgy l6tta, hogy
elso ranghelyi zdlogjogot biztositottak a helyszinre, illetve, hogy kor6bban keretbiztosit6ki
teherben lehetett az ingatlan , ez az 6llapot fennmarad-e miutdn kiengedjUk a mdsik ingatlant?
Lak6zi G6bor: Nincs inform6ci6nk arr6l, hogy b6rmif6le lizingteher lenne a helyszinen. Ha van
k6rd6s, ellenorzik. Kepviselo Ur keres6re megn6zik a letilt5st. A mdsik ingatlant tov6bbra is
terheli a vdros nev6ben a ranghelyi zdlogjog.
Tdbben a mikrofon haszndlata n6lkul besz1lnek, iqv a felv1tel nem 6fthet6.

Kovdcs Elod: Fontos lenne, hogy milyen terhelts6gei vannak az ingatlannak, illetve, hogy
maradt-e rajta keretbiztoslt6ki zdlogjog?
Lendvai Ferenc: A v6gs6 d6nt6st a szeptember 14-i Kozgytlles fogja meghozni.

Lendvai Ferenc a Bizottsag elndke megdllapftotta, hogy tovdbbi kiegdszit6s, k6rd6s a
napirendi ponttal kapcsolatosan nem merult fel, igy a Gazdasdgi es Vdrosstrat6giai Bizotts1g
- 9 igen, 2 ellenszavazat 6s 3 taftozkodds mellett - a napirendet elfogadta 6s az al1bbi
hatdrozatot hozta:

23612017

(Ylll.2'l.l GVB. sz. hatilrozat

A Gazdas6gi 6s Vdrosstrat6giai Bizotts6g a ,,Javaslat a Szombathely, Zanati riti (Tesco

Aruhlzzal szemkciztl) fcildteriiletek beltertiletbe von6sf,hoz kapcsol6d6 k6telezetts6gek
tefjesit6s616l sz6l6 meg6llapod6ssal cisszeftiggci ddnt6sek meghozatal6ra" cimri
el6terjeszt6st megt6rgyalta, 6s a hallrozati javaslatot az elolerjeszt6sben foglaltak szerint
javasolja a Kdzgyllesnek elfogad6sra.
Felel5s: Lendvai Ferenc, a Gazdas6gi 6s Vdrosstrat6giai BizottsSg elnoke
(v6g rehajtiis6rl: La k6zi G 6 bor, a V6 rosUzem e ltet6s i Oszt5 ly vezet6je)
Hat6rid6: 2017. szeptemberi Kdzgyrlles

2.1

Javaslat a szombathelyi 5200 hrsz.-ri Gycirffy

l.u.

18. sz6m alatti ingatlan

megv6sSrl6s6ra 6rkezett pSly6zatok elbir6l6sdra
ElSado: Lak6zi G6bor, a VSrostizemeltet6si Oszt6ly vezetSje
Dr. lpkovich Gvorqv: R6gen szoci6lis berlakdsok voltak?
Lendvai Ferenc: lgen. Az eloterjeszt6s a nagyobb v6teldr0 aj6nlatot t6mogatja.

Lendvai Ferenc a Bizottsdg elnoke megdllapftotta, hogy tov€tbbi kiegeszft1s, k6rd6s a
napirendi ponttal kapcsolatosan nem mert)lt fel, lgy a Gazdasdgi es Varosstrat$giai Bizottsdg
- 12 igen, 0 ellenszavazat 6s 2 tart6zkodds mellett - a napirendet elfogadta 6s az aldbbi
hatarozatot hozta:
23712017 (VXl.21.l GVB. sz. hat6rozat

1.

A Gazdasdgi 6s V6rosstrat6giai Bizottsdg a szombathelyi 5200 hrsz.-rj, Gy6r-ffy L u. 18.
szdm alatti ,,lakohAz, udvar" megnevez6srl ingatlan nyilv6nos, egyfordul6s elj6r6sban
toden6 erl6kesit6s6re 2017. j0nius 20. napjln kiirt felhiv6sra hat6rid6ben 6rkezett 2
(kett6) ajdnlat kozUl a bir6lati szempontok vizsgdlata alapj6n Szov6k Nikoletta aj6nlattevo
pitly Azatii nyi lv6 n itj a n ye rtes nek.

2.

A Bizottsdg felk6ri a Polg6rmestert, hogy a pllyAzat eredm6ny6rol az ajdnlattev6ket '15
napon belUl ir6sban 6rtesltse 6s az addsv6teli szerzod6st a nyertes aj6nlattevovel az
6rtesit6s k6zhezv6tel6tol sz6mitott 30 napon belUl kosse meg.

Felel6s:

Lendvai Ferenc, a Gazdasdgi 6s V6rosstrat6giai Bizotts6g elndke
(v6grehajtds6tl: Lak6zi G6bor, a V6rosUzemeltet6si Oszt6ly vezet6je)

Hat5rid5:

az ajAnlattevo erlesltes6re: 15 nap
az ad6sv6teli szerzod6s megkot6s6re: az 6rteslt6s nyedes aj6nlattevo 6ltali
6tvetelet6l szdmitott 30 nap

3.) Javaslat a Szombathely, Kcirmendi u.32. szdm alatti lakoh Az, udvar, gazdasf gi 6ptilet

megnevez6sfi ingatlanra 6rkezett v6teli aj6nlat elb[r5l6s6ra
El5ad6: Lak6zi Gdbor, a V6rosiizemeltet6si OsztSly vezet6je
Lendvai Ferenc a Bizottsag elndke megallap[totta, hogy kiegeszit1s, kerdes a napirendiponttal
kapcsolatosan nem mertilt fel, [gy a Gazdasdgi 6s Varosstrat6giai Bizottsag - 12 igen, 0
ellenszavazat 6s 2 taftozkodas mellett - a napirendet elfogadta 6s az alabbi hatarozatot hozta:

238/2017 (Vlll.21.) GVB. sz. hatirozat
A Gazdasdgi 6s V6rosstrat6giai Bizotts6g javasolja, hogy a szombathelyi 9952 hrsz.term6szetben Szombathely, Kormendi u. 32" sz5m alatti lak6hflz, udvar,
gazdasigi 6ptilet megnevez6sfi ingatlan 16.300.000.- Ft v6tel6ron a Miller lpari,
Kereskedelmi 6s Szolg6ltat6 Kft. r6sz6re kerUljon 6rt6kesit6sre.

1

f,

2

A Bizotts6g felkeri a Polgdrmestert, hogy a pAlyAzat eredm6ny6rol az aj6nlattev6t 15
napon belUl ir6sban 6rlesitse 6s az addsv6teli szerzod6st az 6rtesit6s
k6zhezv6tel6t6l szdmftott 30 napon belUl kosse meg.

Felelcis:

Lendvai Ferenc, a Gazdasdgi 6s V6rosstrat6giai Bizottsdg elnoke
(vegrehajt6s6rt: Lak6zi G6bor, a VdrosUzemeltet6si Osztdly vezetoje)

Hatf

rid6:

4. ) J

avas lat temet6fej leszt6sse I ka pcsolatos dont6s meg hozatal6 ra

az aj6nlattev6 ertesit6s6re: 15 nap
az ad6sv6teli szerzod6s megkdt6s6re: az 6rtes[t6s 6tvetelet6l sz6mltott 30 nap

El6ad6: Lak6zi G6bor, a V6rosi,izemeltet6si OsztSly vezet6je

Lak6zi G6bor: A temet6 a kes6bbiekben fejleszt6sre kerUlne. Minden szUks6ges vizsgdlatot
elv6geztek.

Lendvai Ferenc.

Az

eloterjeszt6sben ldtszik, hogy

ez 33 millio forintba kerUlne

az

Onkorm6nyzatnak.
Dr. TakAtsn6 Dr. Tenki M6ria: A temet6fejleszt6ssel kapcsolatban a lakokat megk6rdezt6k? A
parkosftds a lakok tudom6s6ra lett hozv a?

Dr. KdrolviAkos:Alpolg6rmester 0rral legaldrbb k6tszer kerest6k meg a lakok kepvisel6it. Nem
a terveket v6lem6nyezt6k, ami az anyagban szerepel, hanem egy teljesen mds koncepci6
elk6pzel6s6t kezdem6nyezt6k. A lakok gyakorlatilag egy uj temeto kialakit6s6t
kezdem6nyezt6k.

Dr. Tak6tsn6 Dr. Tenki Mdria: Nem sikerUlt akkor a lakokkal kompromisszumra l6pni. Nem
sikerult a parkositdsi koncepciot elejuk t6rva elfogadtatni.

Dr. lpkovich Gvdrqv: Ezeknek a temetoknek a hossz0 tdvti mrik6dtet6se nem c6lszerrl. A Jaki
temet6 b6vit6s6r6l besz6l. Fokozatosan, nem s6rtve a lakoss6g 6rz6kenys6g6t, sztikiteni
ketlene a lehet6s6geket. Olyan folyamatokat k6ne a ,,zirvAnytemet6kn6l" elinditani, ami
valamikor sirkertt6 vagy kegyeleti parkk6 valo min6sitest lehet6v6 teszi. Az6rt tettek sok p6nzt
a J6ki ftitemet6be, hogy azt lehessen b6viteni. Nem csak a lak6k miatt mondja, egy kedi parti
pl. a temet6st is zavarja. Ki kellene mondani az Onkorm6nyzatnak, hogy ezekkel a hossz0
t6v0 celja az, hogy sirkertt6 alakits6k 6t. Nem lehet m6s c6l, a konfliktus dlland6sulni fog. Az
ott lakokat 6s a szomsz6ds6gban temetkez6ket is meg kellene 6rteni. Kompromisszumot
kellene tal6lni a temetkezok es a lakoss6g kozott. Ink6bb tobb egyeztet6s legyen ebben a
t6mdban.
lll6s Kdrolv: Peticio kerUlt bead6sra, nem csak a lakok irtAkalA, tdgabb kornyezetbolgytljtdttek
az alAir1st.

Dr. Takdtsn6 Dr. Tenki M6ria: Halasszdk el

a

dont6st. Dontsenek arr6l, hogy tov6bb

folytatodjon a lakoss5gi egyeztet6s"
Lendvai Ferenc: Senki nem vette a f6radts6got, hogy egyeztet6sre bejojjdn.

Dr. Kdrolvi Akos: KoncepcionSlis ellendllds van a fejlesztes es a lakok kozdtt. 6k nem
v6lem6nyezni kivAnjAk az anyagot, hanem egy teljesen m6s koncepci6ban, egy teljesen 0j
terUleten, egy teljesen Uj temet6 kialakitds6nak a lehetos6g6t szeretn6k. Nem v6lem6nyezt6k
az anyagot, mert egy teljesen m6s megolddsban gondolkodnak, amijelent6s tobbletkoltseggel
jdrna.
Tdbben a mikrofon haszndlata n1lkul besz6lnek. a felv4tel nem 6fthet5.

A vdrosnak 6t kell gondolni, hogy a tov6bbiakban
kozponti temet6 vagy ,,zArv6nytemet6" legyen. Neh6z dolguk lesz, a temeto kor6 6pUlnek
lako6pUletek. Ut6na kezdenek el reklam6lni, hogy mi6rt van ott temet6? Ez allando konfliktus
helyzetet hoz magdval. A megold6st egy teljesen (j temeto hoznA.
Lendvai Ferenc az el6terjeszt6s mell6klet6n szeml6lteti a helyzetet, hogy melyik r6sz kerul
bovit6sre. A zold sdv kerul kialakitdsra. Nem a lak6k fel6 lesznek a kopors6s temet6sek. Ugy
gondolja elfogadhat6, de minden m6dosft6 javaslatot megszavaztat.
Dr. Tak6tsn6 Dr. Tenki Mdria: Hol vannak a lakoss6g tervei akkor?

Lendvai Ferenc: A 30 m6teres zold s6von kivUl.
Dr. Tak6tsn6 Dr. Tenki MSria: Ez a z6ld sdv kell6 garancidnak tUnik arra, hogy a lakossdgot
ne zavarja.
Lendvai Ferenc: igy van.
Tdbben a mikrofon hasznalata nelkiil beszelnek, a felv6tel nem 6rtheto.
Lak6zi G6bor: Kb. 250 kopors6 korUli temet6st tartalmaz, illetve urnafalat.

Lendvai Ferenc: Nyilv6n az osztAly 6s a szakemberek mindent megtettek, ami a bovit6ssel
kapcsolatosan elv6rhato volt.

Lendvai Ferenc a Bizottsag elndke megdllapitotta, hogy tovdbbi kieg6szites, k6rd6s a
napirendi ponttal kapcsolatosan nem mer[ilt fel, igy a Gazdasdgi 6s Vdrosstrat1giai Bizottsdg
- 10 igen, 0 ellenszavazat 6s 4 tartozkodas mellett - a napirendet elfogadta 6s az al6bbi
hatarozatot hozta:

239 I 20'17 (V lll.21.l GVB. sz. hatAr

ozat

l.lAGazdas6gi 6s VSrosstrat6giai BizottsAg azt az 6ll6spontot alakitotta ki, hogy a Her6nyi
temet6 b6vit6se a 30/2006.(1X.7.) sz6m0 6nkorm6nyzati rendeletben foglaltak szerint
val6suljon meg.

2.lA Gazdas6gi 6s V6rosstrat6giai Bizottsdg a Her6nyi temet6 fejleszt6se tekintet6ben az
eloterjeszt6s mel16kletbtkepezo t6jkepi burkolat -6s parcellakiosztds vdzlatterv kiviteli szintrj
kidolgoz6s6val 6d egyet.

Felel6s: Dr. Pusk6s Tivadar polg6rmester

I ll6s Kdroly alpolg6rmester
Lendvai Ferenc, a Gazdas6gi 6s VSrosstrat6giai Bizottsdg elnoke
dr. K6rolyi Akos jegyzo
(a vegrehajtdsed: Lak5zi G6bor VdrosUzemeltet6si Osztdly vezetdje)

HatSridS: 2017. oktober 30"

5.) Javaslat a ,,YArosfejleszt6si alap - K6pviselSi keret" 2017.6vi kcilts6gvet6sben
biztositott 63.000 e Ft-os elSir 6nyzat6 na k fel haszn6 l6s6 ra
Ef5ad6: Lak6zi G5bor, a V5rosUzemeltet6si Oszt6ly vezetSje
Lendvai Ferenc: lde tartozik a kiosztott m6dositds is. Az 6 tetalantasa nem a Neumann J6nos
Altaldnos lskola r6sz6re, hanem a Neumannos Tanul6kert AlapitvAny r6sz6re menne. K6t
gyors jelent6s 6rkezett, lpkovich k6pviselo 0r 600.000 forintot a Neumann Alapitvdny r6sz6re
ajdnl fel, illetve Szuhai Viktor k6pviselS 0r is. Az 6tkezo b0torokra k6ltik ezt a p6nzt, amik
elavultak. B6vUlt az 6tkezo, meft tflterhelt volt.

Lendvai Ferenc

a Bizottsttg

eln1ke megdllapitotta, hogy tovdbbi kiegeszites, k6rd6s

a

napirendi ponttal kapcsolatosan nem merult fel, igy a Gazdasdgi 6s Varosstrat5giai Bizottsdg
- 14 igen, 0 ellenszavazat es 0 taftozkodds mellett - a napirendet elfogadta 6s az al1bbi
hatarozatot hozta:
24012017

(Vlll.2'l.l GVB. sz. hat6rozat

l. A Gazdas6gi es Vdrosstrat6giai BizottsAg az Onkormdnyzat20lT. 6vi kolts6gvet6s616l szolo
412017. (lll. 7.) onkormdnyzati rendelet 11. S (11) bekezd6s6ben foglaltak szerint a
,,V6rosfejleszt6si alap - Kepviseloi keret" eloirAnyzat terh6re a be6rkezett k6relmeket az
al6bbiak szerint t6mogatja:

-

Kdntds ZoltAn kepvisel6 0r benyfjtott k6relme alapj5n - a 2017. 6vi k6lts6gvet6sben
biztosltott ,,V6rosfejleszt6si Alap- K6pvisel6i keret" terh6re - 1.000.000,- Ft-ot biztosit
a Nyitra Utcai Altal6nos lskola (9700 Szombathely, Nyitra u. 15.) javflra, az iskola
d iszterm6nek megoszt6s6val k6t tanterem kialakitds6nak k6lts6geire.

-

Koczka Tibor alpolgdrmester 0r k6relme alapjdn - a 2017. evi kolts6gvet6sben
biztosltott ,,V5rosfejleszt6siAlap- K6pviseloi keret" terh6re - 150.000,- Ft-ot biztosft a
K6moniArbor6tum6d EgyesUlet jav6ra, a szervez6sukben megvalosu16 porceldnbaba
ki6lllt6s k6lts69eire.

-

Koczka Tibor alpolgdrmester 0r k6relme alapj5n - a 2017. evi koltsegvet6sben
biztosltott ,,V6rosfejleszt6si Alap- Kepvisel6i keret" terh6re - 250.000,- Ft-ot biztoslt
Szombathely Megyei Jogti Vdros Roma Nemzetis6gi Onkormdnyzata javlra, a
szervez6sUkben a Her6nyiek HAzAban megvalosul6 k6pzomriv6szeti alkot6t6bor
tdmogat6s6ra.

- Dr. lpkovich Gydrgy kepvisel6 f r

alapjdn a 2017. 6vi
kolts6gvetesben biztositott,,VdrosfejlesztesiAlap- K6pvisel6i keret" terh6re - 600.000,Ft-ot biztoslt a Joskar-Ola Alapitvdny jav6ra, a szervez6sukben megrendez6sre kerU16
Joskar-Ola Fesztivdl t6mog atds6ra.

-

beny0jtott k6relme

llles Kdroly alpolgdrmester 0r k6relme alapjSn - a2017. evi k6lts6gvet6sben biztositott
,,Vdrosfejleszt6si Alap- Kepvisel6i keret" terh6re 350.000,- Ft-ot biztoslt a
Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimn6zium jav6ra, a szervezlsUkben megrendez6sre
kerulo Nemzetkozi Di6ktal6lkozo Szombathelyen elnevez6sri rendezv6ny
lebonyol[t5s6ra.

-

llles Kdroly alpolgdrmester rjr k6relme alapj6n - a2017. evi kolts6gvet6sben biztositott
,,V6rosfejleszt6siAlap- Kepviseloi keret" terh6re - 328.000,- Ft-ot biztosit a GRADICS
egyesUlet lavAra, a Batkow kornyeki 83-as gyalogezred temetoiben torl6no kereszt
elhelyez6s6re, t6bori szentmise lebonyolit6s6nak tdmogatdsAra.

-

Lendvai Ferenc tandcsnok [r k6relme alapj6n - a 2017. evi kdlts6gvet6sben biztositott
,,V6rosfejleszt6si Alap- Kepvisel6i keret" terh6re 1.000.000,- Ft-ot biztosit a
Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimndzium javlra, jubileumi kiadv6ny
megjelentet6s6nek koltsegeire.

-

Balassa P6ter kepviselo [r k6relme alapj6n - a 2017. 6vi koltsegvet6sben biztosftott
,,Vdrosfejleszt6si Alap- K6pvisel6i keret" terh6re 350.000,- Ft-ot biztosit a
Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimn6zium javlra, a szervezlsUkben megrendez6sre
kerUl6 Nemzetkdzi Di6ktal6lkozo Szombathelyen elnevez6sri rendezv6ny
lebonyolitdsdra.

- Dr. lpkovich

Gyorgy k6pvisel6 ur benyrijtott k6relme alapjdn a 2017. 6vi
kolts6gvetesben biztosltott,,Vdrosfejleszt6siAlap- K6pvisel6i keret" terh6re - 600.000,Ft-ot biztosft a Neumannos Tanul6k6rt Alapftv6ny (9700 Szombathely, Losonc u. 1.)
iavlra, a Neumann Jdnos Altal6nos lskola uj etkezo brjtorzatdnak beszerz6s6re es az
5tkezo burkoldsi k6lts69eire.

-

Szuhai Viktor k6pviselo 0r beny0jtott k6relme alapj6n - a 2017 " evi koltsegvet6sben
biztositott ,,V6rosfejleszt6si Alap- Kepvisel6i keret" terh6re - 600.000,- Ft-ot biztosit a
Neumannos Tanulok6rt Alapltvdny (9700 Szombathely, Losonc u. 1.) javAra, a
Neumann Jdnos Altaldnos lskola 0j etkezo butozatlnak beszerz6s6re 6s az ltkezo
burkol6si k6lts6geire.

-

rir benyrijtott k6relme alapjSn a 2017. evi
kolts6gvetesben biztosltott,,Vdrosfejleszt6siAlap- K5pvisel6i keret" terh6re - 400.000,Ft-ot biztosit a Rumi Rajki lVtip5rlolo Kdr (9700 Szombathely, Ady ter 5.) javara, a
Szent M6r1on t6ren elhelyezend6 bronzfed6lap elkeszit6s6nek k6lts6geire.

-

Lendvai Ferenc tandcsnok 0r beny0jtott k6relme alapj6n - a 2017. evi kolts6gvet6sben
biztositott ,,V5rosfejleszt6si Alap- K6pviseloi keret" terh6re - 1.000.000,- Ft-ot biztosit
a Neumannos Tanulokert Alapftv6ny (9700 Szombathely, Losonc u. 1.) jav6ra, iskolai
6tkezo b0tor beszerz6s6nek kolts6gei re.

Moln6r Miklos alpolg6rmester

ll. Dr. Tak6tsn6 dr. Tenki Mdria kepviselo asszony beny0jtott k6relme alapj6n - a 2016. evi
kolts6gvet6sben biztosltott ,,V6rosfejleszt6si Alap- K6pviseloi keret" terh6re - a Gazdas6gi es
V6rosstrat6giai Bizottsag23412016. (Vl.6.) GVB. sz. hatarozataval a Savaria Megyei Hatok6rri
Vdrosi Mfzeum javAra, a Smidt M0zeum udvar6n tal6lhat6 villamos kocsi fel0jltAsra
j6v6hagyott 200.000,- Ft-ot a T6mogatott fizesse vissza T6mogato r6sz6re.
Felel6s: Dr. Puskds Tivadar polg6rmester
Moln6r Miklos alpolg6rmester
Lendvai Ferenc a GazdasSgi 6s V6rosstrat6giai Bizotts6g elnoke
dr. Kdrolyi Akos jegyz6
(a vegrehajtds6rt:
Laklzi G 6 bor V6rosuzemeltet6si Oszt6ly vezetoje,
Steger Gdbor Kdzgazdas6gi es Ado Osztdly vezetoje)

Hat6rid6: azonnal

6.) Javastat a 220t2017. (V1.12.) GVB. sz. hat6rozattal jov6hagyott 5voda felUiitisokra
vonatkoz6 hatfrozat m6dosit6s6ra, az 6voda felfjit6sokra vonatkoz6 fedezet
biztosit6sa 6rdek6ben
El6ad6: Laklzi G6bor, a Vdrostizemeltet6si Oszt6ly vezet6ie
Lendvai Ferenc: Technikar m6dosit6sa lenne. A koltsegvet6sUnk kUl6n kezeli a fel0jft6si, illetve
a karbantartast alapot, 6s az elozo hatArozatokban nem lett pontosan megfogalmazva, hogy
ez afelljitlsi vagy a karbantarldsi alapokbol todenik'
Balassa P5ter: Elk6szUltek az int6zm6ny fel0jit6sok?
Lendvai Ferenc: Tudom6sa szerint, Soos K6lmdnnal hetente egyeztet, rigy tudja jovo h6tre a
VaOr,'rag 6voda kiv6tel6vel az 6voda fehijit6sok befejez6dnek .A Vadvi169 Ovod6ba tervez6s
volt 6s Jz engedelyeztet6s sajnos elh0zodott, bels6 udvar 6talakit6sok vannak, de az Ovoda
tud mrikodni.

K6nt6s Zolt6n: TOP-os pAly|zattal Stalakitds kerUlne v6grehajt6sra. Ebbol kifolyolag az
engpdelyeztetesi folyamatok miatt adodik a cs0sz5s. Az 6voda mrikodes6t ez nem
befoly6solja.

Lendvai Ferenc a Bizottsdg elndke megdllapitotta, hogy tovdbbi kieg6sz[t1s, k6rd6s a
napirendi ponttal kapcsolatosan nem mert)lt fet, igy a Gazdasdgi 6s Vdrosstrategiai Bizottsitg
- 14 igei, 0 ettenszavazat 6s 0 taftozkodds mettett - a napirendet elfogadta 6s az al6bbi
hatdrozatot hozta:

24112017

(Vlll.z1.l GVB. sz. hatArozat

Szombathely Megyei Jog0 V6ros Kdzgyrll6senek Gazdas6gi 6s Vdrosstrat6giai BizottsAga a
22012017. (V|.12.1 GVB. sz. hatilrozat alapjdn ovoddk fehijitds6ra, karbantaft6s1ra biztositott
koltsegek (osszesen 57 656 708,- F0 fedezet6t, Szombathely Megyei Jog0 V6ros
Onkorm6nyzata 2017. 6vi k6lts6gvet6s6nek ,,Ovoda fel0jit6sok" el6irdnyzata terhere
23 011 Opd,- Ft 6sszegben, az ,,6voda int6zm6nyi karbantart6s" el6irAnyzat terh6re
34 645 708,- Ft osszegben biztosltja.
Felel6s: Dr. Pusk6s Tivadar polgdrmester
Molndr Miklos alPolg6rmester
llles K6roly alPolg6rmester
Lendvai Ferenc, a Gazdasdgi 6s V6rosstrat6giai Bizottsag eln6ke
Dr. K6rolyi Akos jegYz6
(a veg rehajtds6rt: Lak6zi G5 bor V6 ros uzemeltet6si Oszt5 ly vezet6je,
Steger G6bor Kozgazdasdgi es Ado Osztdly vezetoje)
Hat6ridci: a kolts6gvet6si rendelet soron kovetkez6 m6dosit6sa

7.1 Javaslat

a

,,V6rosfejleszt6si Alap egy6b v6rosfejleszt6si c6lok" 2017. 6vi

elSirlnyzat6nak fel haszn6 l5s6 ra
Elciad6: Lak6zi G6bor, a V6rostizemeltet6si Oszt6ly vezet5je
Lak6zi G6bor ismerleti az eloterjeszt6s tartalm6t.

Lendvai Ferenc a Bizottsdg etndke megdttapitotta, hogy tovdbbi kieg6szit6s, kerd6s a
napirendi ponttal kapcsolatosan nem mer(ilt fet, Igy a Gazdasdgi 6s Varosstrat6giai Bizotts(tg
- 14 igeni, 0 ellenszavazat 6s 0 tart6zkodds mellett - a napirendet elfogadta 6s az alabbi
hatitrozatot hozta:

24212017

(Vlll.z'l.l GVB' sz. hatArozat

A Gazdasdgi 6s Vdrosstrat6giai Bizotts6g az Onkormdnyzat2OlT. evi koltsegvet6s6rol szolo
412017. (lli 7.) onkorm5nyzati rendelet 11. S (11) bekezd6s6ben foglaltak szerint a
,,V6rosfejlesztesi alap - Egyeb v6rosfejleszt6si c6lok" el6irAnyzat terh6re 4.500.000,- Ft-ot
biztosit a Jdki riti es a KUls6 Pozsonyi riti jdrddk fehljitdsSra. Felkeri a Polgdrmestert, hogy a
fel0jitdsi munk6k elv6gz6s6hez szUks69es int6zked6seket tegye meg.
Felel6s: Dr. Pusk6s Tivadar polgdrmester
Moln6r Miklos alPolg6rmester
llles K5roly alpolgdrmester
Lendvai Ferenc, a Gazdaslgi 6s V6rosstrat6giai Bizotts6g eln6ke
Dr. Kdrolyi Akos jegYzo
(a veg reh ajt6s611: Lak6zi G 6 bor V6rosUzemeltet6si Oszt6ly vezetdje,
Steger G6bor Kozgazdas69i es Ad6 OsztSly vezetoje)

Hat6rid6: azonnal
8.) Javastat a ,,V6rosi int6zm6ny felrijit6si alap" 2017.6vi k6lts6gvet6sben biztositott
elsirlnyzatA na k fe l h asz n 6 6si ra
Ef6ad6: Lakflzi G6bor, a Virostizemeltet6si Oszt6ly vezet6je
|

Lendvai Ferenc elmondja, hogy els6sorban itt is korrekci6k vannak. Van, ami m6r el is k6szUlt,
igy keri a Bzottsdg t6mogatAs6t. A J6teksziget Ovoda vizes fel0jit6s6n6l volt korrekci6,
6tad6sra is kerUlt.
Balassa P6ter: 1-2 6vvel ezelott is ugyanigy utolag kellett 16 visszat6rni, ez mi6rt van?

Lendvai Ferenc: PAlyAzati forr6sb6l van 6s a pAlyAzati forr6s a ilrdAt nem tartalmazla. Az
6vodak, illetve a szakemberek javaslata az volt, hogy igy szArazon lehet megkdzeliteni a fuves
focip6ly6t, korbe lehessen jdrni norm6lis korulm6nyek k6zdtt. Darabjdt 350.000 forint6rt
javasolj6k.
Balassa P6ter: El6re tudtuk, el6re kellett volna tervezni. Tudj6k t6mogatni.

Lendvai Ferenc a Bizottsdg eln1ke megdllapitotta, hogy tov1bbi kiegeszit1s, k6rd6s a
napirendi ponttat kapcsolatosan nem merIlt fel, Igy a Gazdasagi 6s Vdrosstrat5giai Bizottsdg
- 14 igent, 0 ellenszavazat 6s 0 tarlozkodds mellett - a napirendet elfogadta 6s az al1bbi
hat1rozatot hozta:

24312017
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. A Gazdas6gi 6s Vdrosstrat6giai Bizotts6g a ,,V6rosi int6zm6ny fel0jitdsi alap" 2017. evi
kolts6gvet6sben biztositott elorAnyzatlnak felhaszn6lSs6ra vonatkoz6 el6terjeszt6st
f

megtdigyalta 6s

a fel0jit5sokhoz szUks6ges eloirAnyzat biztosftds6t az alAbbiak

szerint

t6mogatja:
,,

6v o da i nt6zm 6n yi karb a ntart6s"

1.
2.
3.
4.

3 db Ovi- Foci pdlya (Mesev6r 6voda, Pipit6r 6voda, K6rdsi Ovoda) kdrUli terkoves j6rda
keszit6s6hez brutt6 1 075 000,-Ft
J6t6ksziget Ovoda 2db mosdo fel0jit6si munk6ihoz brutto 4 613 000,- Ft
Pipiter Ovoda csopotlszob6k parkettlzlsa brutto 300 000,-Ft
VadvirAg Ovoda l-ll. Utem befejez6s6hez brutt6 960 000,- Ft

A Gazdas6gi es V6rosstrat6giai BizottsAg az ovoda fel0jitdsok, karbantarldsok fedezel6t az
,,6voda int6zm6nyi karbantaft6s" el6i16nyzat terh6re biztositja.
ff

.

ll. A Gazdasdgi 6s Vdrosstrat6giai Bizotts6g felkeri a polg6rmestert 6s a jegyzot, hogy az
el6i6nyzatoknak az 6rintett int6zm6nyek k6ltsegvet6s6ben t6fteno biztosit6sdrol

f

gondoskodjon.

Felel6s: Dr. Pusk6s Tivadar polgSrmester
Molndr Mikl6s alpolgArmester
lll6s Kdroly alpolg6rmester
Lendvai Ferenc, a GazdasAgi 6s VSrosstrat6giai Bizotts6g elnoke
Dr. K6rolyi Akos jegyz6
(a v6g rehajtdsert: Lak6zi G 6bor Vd rosUze me ltetesi Oszt6ly vezetoje,
Steger G6bor Kozgazdas6gi es Ad6 Oszt6ly vezetoje)
Hatdridci: a kolts6gvet6si rendelet soron kdvetkez6 m6dositdsa

9.)Javaslat Szombathely 6s Balogunyom teleptil6seket tisszek<itd ke16kpir(t szakasz
tervez6s6re
El6ado: Lak6zi Gdbor, a V6ros[izemeltet6si Oszt6ly vezet6je
Lak6zi G6bor: A felvetel nem 6ftheto.

Dr. lpkovich Gvorqv: Jelenleg Szombathely 6s Balogunyom kozott 6letvesz6ly kozlekedni
ker6kp5rral. A kamionforgalmat valamik6ppen t6nyleg meg kell oldani. Mikor akarjuk
megcsinSlni?

szeptemberben kerUl kiirAsra a pAlyAzat" A TOP-os
ker6kp6rfejleszt6sekn6l m6r kalkul6ltak ezzel az 0ttal, de a rendelkez6sre Sllo forr6s miatt
elvetett6k. Amennyiben a pllylzati forr6s megnyilik, akkor lesz lehet6s6g erre.

lll6s K6rolv: Vdrhatoan

Dr. lpkovich Gvorqv: Regota tervben van a Szombathely-Balaton kdzti ker6kpdr0t, ez ennek
a r6sze lehet? A Balatonon ker6kp6r0t fejlesztesek vannak.

Lendvai Ferenc a Bizottsdg eln6ke megallapitotta, hogy tovdbbi kieg6szit6s, kerd6s a
napirendi ponttal kapcsolatosan nem mer1lt fel, lgy a Gazdasagi es Vdrosstrat6giai Bizottsdg
- 14 igen, 0 ellenszavazat 6s 0 taftozkodds mellett - a napirendet elfogadta 6s az al1bbi
hatarozatot hozta:

24412017 (Vlll.21.l GVB. sz. hatArozat

Szombathely Megyei Jog0 V6ros K6zgyrllese Gazdas6gi es Vdrosstrat6giai Bizottsdga a
,,Javaslat Szombathely 6s Balogunyom telepUl6seket 6sszekdto ker6kp6r0t szakasz
tervez6s6re" cimLi el6terjeszt6st megt6rgyalta 6s a kdvetkez6 d6nt6st hozta:
A Bizotts6g egyet6ft azzal, hogy a ,,V6rosfejleszt6si Alap" kolts6gvet6si sor terh6re tovdbbi 6,5
millio forintot biztosit a Szombathely es Balogunyom telepUl6seket dsszekoto kerekp5rrit
szakasz tervez6si k6ltseg6nek fedezet6re.
Felel6s: Dr. Pusk6s Tivadar polgdrmester
Molndr Mikl6s alpolg6rmester
I ll6s K6roly alpolg6rmester
Lendvai Ferenc, a Gazdasdgi 6s V6rosstrat6giai Bizottsdg elnoke
Dr. K6rolyi Akos jegyzo
(a v6grehajt6sed: Laklzi G6bor V6rosUzemeltet6si Oszt6ly vezetdje,

St6ger Gdbor Kdzgazdasdgi 6s Ado Oszt6ly vezetoje)

Hat6rid6: azonnal

10.)

Javaslat a Szombathelyi Evan96likus Egyh6zkrizs6g t6mogatSs6ra
Elciad6: Dr. Bencsics Enik6, az Eg6szs6gi.igyi 6s Kcizszolg6lati Oszt6ly vezet6je
Lendvai Ferenc a Bizottsdg elndke meglllapitotta, hogy tovdbbi kieg6szit6s, k6rd6s a
napirendi ponttal kapcsolatosan nem merult fel, [gy a Gazdasdgi 6s Varosstrat1giai Bizottsdg
- 14 igen, 0 ellenszavazat 6s 0 tarlozkod1s mellett - a napirendet elfogadta 6s az al1bbi
hatdrozatot hozta:

24512017

Nlll.21.l GVB. sz. hatArozat

1.

Szombathely Megyei Jog0 Vdros Kdzgy(l6se Gazdasdgi 6s V6rosstrat6giai
Bizotts6ga (a tov6bbiakban: Bizottsiig) Szombathely Megyei Jog0 Vdros
Onkormdnyzata K6zgyril6s6nek az onkormAnyzat 2017.6vi koltsegvet6s6rol szol6
412017. (lll. 7.) OnkormAnyzati rendelete 11. S (10) pontja alapj6n kapottfelhatalmazds
szerint a Szombathelyi Evangelikus EgyhAzkdzseg 2016. 6vi p6nzUgyi, szakmai
besz5moloj6t, valaminl a 2017 . 6vi p5nzugyi, szakmai terv6t megt6rgyalta.

2.

A Bizotts6g az 1. pont szerinti szervezet 2017.6vi tdmogatiis6t jovdhagyja.

3. A

Bizotts6g felkeri

a

polg6rmesteft, hogy

a

tdmogatSsi szerzodls al6irdsdhoz

szUks6ges int6zked6seket tegye meg.

Felel6s:

Hat6rid6:

Dr. Pusk6s Tivadar polgdrmester
Koczka Tibor alpolg6rmester
Molndr Miklos alpolg6rmester
Lendvai Ferenc, a Bizottsdg elnoke
(A v6grehajt6s elokeszit6s66rt: Dr. Bencsics Enik6,
Kozszolg6lati Oszt6ly vezetoje)

az

Eg6szsegUgyi es

azonnal(1-2.pontokvonatkoz6sdban)
2017. szeptember 30" (3. pont vonatkozds6ban)

Lendvai Ferenc, a Bizottsdg eln6ke az Ul6st 13:47-kor berekesztette.
Szombathely, 2017 .08.29.

vai Fe enc:/
lndke

